รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
ของ
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

สถานที่ การประชุมซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสด
จากห้องประชุม บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์
2 ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

2. นายชาย วัฒนสุวรรณ

ตำแหน่ง

รองประธานกรรมการบริษัท

3. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

4. นายศิรสิทธิ์ พศวัตร

ตำแหน่ง

กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom)

5. Miss Chun – Ching Teng ตำแหน่ง

กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom)

6. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

กรรมการอิ ส ระ และประธานกรร มกา ร

ตำแหน่ง

ตรวจสอบ
7. นายชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์ ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

2. นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์ ตำแหน่ง ผูช้ ่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการผลิต
3. นายเกียรติภูมิ สมฤทธิ์

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและ
บัญชี (CFO)

4. นางสาวพจนา ด้วงโกศล

ตำแหน่ง ผูจ้ ัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและงบการเงิน
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ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ผูแ้ ทนบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ในฐานะผูร้ ับลงทะเบียนและการนับ
คะแนน
2. ผูแ้ ทนบริษัท ฟีนกิ ซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะผูไ้ ด้รับมอบหมายจากบริษัทให้
จัดการประชุมและบันทึกการประชุม
ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น
และผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุม และก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2565 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกรและผู้ดำเนินการ
ประชุม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ทำหน้าที่
เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในนามประธานที่ประชุมตามกฎหมาย
พิ ธ ี ก รได้ แ นะนำคณะกรรมการบริ ษ ั ท ที ่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ดั ง ปรากฏตามรายชื่ อ
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังกล่าวข้างต้น และในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในวันนีแ้ ก่ผถู้ ือหุน้ 3 ทาง ดังนี้
1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มกี ารลงประกาศหนังสือพิมพ์ และ
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้แจ้งผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
และแจ้งต่อที่ป ระชุมว่า ณ เวลา 09.00 น. ขณะเริ่มการประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2565 ของ บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง 18 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 51,821,945 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม
ทั ้ ง สิ ้ น 103 คน นั บ รวมจำนวนหุ ้ น ได้ 900,423,112 หุ ้ น รวมผู ้ ถ ื อ หุ ้ น เป็ น 121 คน รวมเป็ น
952,245,057 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 58.2820 % ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทถือเป็นการครบ
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
2

ผู้ด ำเนิ นการประชุ ม แจ้ งให้ท ี่ป ระชุ มทราบถึ ง หลัก เกณฑ์ และวิธ ีก ารปฏิบ ั ต ิใ นการ
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้
1.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถดูการถ่ายทอดสดได้ตลอดการประชุมรวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ

2.

สำหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือ
ตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวต
จะไม่ ส ามารถแบ่ ง คะแนนในการโหวตได้ ยกเว้ น เสี ย แต่ เ ป็ น ผู ้ ร ั บ มอบฉั น ทะที ่ ไ ด้ รั บ
แบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบฟอร์ม คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนัก
ลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนน
มาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถ
เลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

3.

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุก
วาระที่มกี ารเปิดให้ลงคะแนน ได้ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ

4.

ในการนับ คะแนนเสีย ง บริษ ัท จะนับ คะแนนเสีย งของผู้ถ ือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่
เหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

5.

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจาก
ใบมอบฉันทะนั้น เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับ ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะ
ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจะมีระยะเวลา
ในการลงคะแนนในแต่ละวาระจำนวน 2 นาที เหมือนกับครั้งที่ผ่านมา

6.

สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนน
ในใบมอบฉันทะ ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่อง
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ลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มี การแยกการลงคะแนนเสียง
ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
7.

ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ
โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบ
ฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า
ผ่านทางผู้รบั มอบฉันทะ

8.

ประธานที่ประชุมจะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อ
เจ้าหน้าที่ นับคะแนนเสร็จเรียบร้อย เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของ
ท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และ
การแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยม สี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

9.

ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการลงมติเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชีข้ าด

10. สำหรับเงื่อนไขการอนุมัตใิ นแต่ละวาระมีดังนี้
10.1

วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1

10.2
10.3

วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2
วาระที่ 3 เป็นวาระที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเฉพาะประเด็นเรื่อง ระบบการ
ลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความในระบบได้ตลอดเวลา และขณะเดียวกันสามารถยกมือ
(wave) ผ่านระบบ และจะเรียนให้ท่านเปิดกล้องและไมค์ โดยคำถามขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้นๆ
โดยชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้กราบเรียน การส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับท่านผู้ ถือหุ้นใน
ครั้งนี้มีความสำคัญ ทางบริษัทจึงได้จัดการประชุมวิสามัญ เนื่องจากได้เคยนำเสนอในการประชุมสามัญ
ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 แล้วแต่มติไม่ผ่าน คะแนนขาดไปนิดหนึ่งจึงต้องกลับมา
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง
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มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเริ่มเข้าสู่วาระที่ 1 ขอ
เชิญท่านประธานที่ประชุม แจ้งวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับ
ประธาน จึ ง ขอให้ ท ี ่ ป ระชุ ม เริ ่ ม พิ จ ารณาเรื ่ อ งต่ า งๆ ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
ประธานที่ประชุม

ดำเนิ น การตามระเบี ย บวาระใน วาระที ่ 1 เป็ น เรื ่ อ ง

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางบริษัทได้จัดส่ง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ได้กล่าวข้างต้นไปให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า โดย
ในเอกสารจะมีทั้งหมด 44 หน้า เพื่อให้การดำเนินการในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ เพื่อเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ผมขอมอบหมายให้คุณสนทยา น้อยเจริญ เป็นพิธีกรและดำเนินการประชุมในวาระนี้
เชิญคุณสนทยาครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

รายงานการประชุมที่ทางบริษัทนำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น

เป็นรูปแบบ QR Code ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ท่านสามารถดูได้จากมือถือได้อย่างง่ายดาย ขอเรียน
เชิญท่านผู้ถือหุ้นตรวจสอบ โดยเริ่มตั้งแต่หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 44 โดยทางเรามีการบันทึกการประชุมอย่าง
ละเอียด ไม่มีการตกหล่น มีความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และได้มกี ารเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯ ในส่วน
ใดบ้างหรือไม่ครับ ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ ยกมือขึ้นในระบบ (wave) ได้เลยครับ สำหรับการ
บันทึกการประชุมในคราวที่ผ่านมา แต่ละท่านพูดอย่างไร ทางเรามีการบันทึกไว้หมด ท่านประธานพูด
อย่างไร ส่วนใดให้บันทึกไว้ ผมอยากให้การบันทึกการประชุมมีความละเอียดรอบคอบ
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอดูองค์ประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึน้ เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ท่าน คิดเป็นร้อยละ หกสิบจุดสองห้าหกศูนย์ องค์ประชุมครบแล้ว ท่านผู้ถือหุ้น
พร้อมหรือไม่ครับ ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะต้องได้รับมติโดยจะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของ
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม จึงขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ลงมติในวาระที่ 1 มีเวลา 2 นาทีครับ มี
ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มผี มขออนุญาตปิดโหวตครับ
5

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย

687,917,497

เสียง คิดเป็นร้อยละ

77.9471

ไม่เห็นด้วย

194,626,223

เสียง คิดเป็นร้อยละ

22.0529

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

100.0000

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

บัตรเสีย
รวม

882,543,720

งดออกเสียง

-

ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน 102,803,671

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ
ประธานที่ประชุม

ผมขออนุญาตไปในวาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบ
กิจการและจำหน่ายไอน้ำ ในวาระนี้ผมขออนุญาตให้คุณ เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการ ชีแ้ จงรายละเอียดของวาระนีน้ ะครับ เชิญคุณเอกชัยครับ
คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ สวัสดีครับ
ด้วยบริษัทมีเหตุจำเป็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการ
เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ เนื่องจากบริษัทมีหม้อต้มไอน้ำที่อยู่
ระหว่างขอรับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอยู่จำนวน 3 เครื่อง แบ่งออกเป็ น หม้อต้มไอน้ำ 7.5 ตัน จำนวน
2 เครื่อง และหม้อต้มไอน้ำ 25 ตัน จำนวน 1 เครื่อง หม้อต้มไอน้ำทั้ง 3 เครื่อง เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำและลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน
กระบวนการผลิตของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรม
โรงงาน และจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตขยายโรงงาน และขอใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักรอย่างถูกต้อง
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ไปในคราวเดียวกัน อนึ่ง ในวาระดังกล่าวนี้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ในขณะนั้นที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ จึงมีความจำเป็นที่บริษัทนำกลับมา
เสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ คือ
“ข้อที่ 57. ประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ”
เดิม
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ
ใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 57 ข้อ
สำหรับ สาเหตุท ี่ จำเป็น ต้ องเพิ่ มวัตถุป ระสงค์ ของบริษ ัท ในการประกอบกิ จการและ
จำหน่ายไอน้ำ เนื่องจากบริษัทซันไทยฯ มีโรงงานอยู่ 2 โรงงาน มีถนนผ่านตรงกลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละ
โรงจะมีใบอนุญาตที่แตกต่างกันนะครับ เมื่อเราทำการขอขยายโรงงานกับกรมโรงงาน ทางกรมโรงงานให้
เหตุผลว่าเราต้องไปเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ เพราะให้เหตุผลว่า เจ้าของ
เดียวกันและเป็นนิติบุคลเดียวกัน แต่อยู่ คนละใบอนุญาตโรงงานจึงขอเพิ่ มวัตถุประสงค์ของบริษัทในการ
ประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ
ปัจจุบันบริษัทมี Boiler 5 เครื่อง รวม 75 ตัน เป็น Boiler ที่เพิ่มวัตถุประสงค์ 3 เครื่อง รวม
40 ตัน มีกำลังการผลิต 85 ล้านชิน้ ต่อเดือน มีสัดส่วนต้นทุน 11-12% ของต้นทุนการผลิตถุงมือยาง Boiler
ที่เหลือ 2 เครื่อง 35 ตัน มีอายุการใช้งานนานตั้งแต่สร้างโรงงาน มีกำลังการผลิต 60 ล้านชิ้นต่ อเดือน มี
สัดส่วนต้นทุน 23-24% ของต้นทุนถุงมือยาง
กรณีไม่เพิ่มวัตถุประสงค์ บริษัทต้องหยุดใช้ Boiler ผลที่ตามมา คือ กำลังการผลิตลดลง
29.41% ไม่สามารถเดินเครื่องที่สม่ำเสมอได้ ต้องหยุดเครื่อง 3-5 วันต่อเดือน กำลังการผลิตลดลงจาก
60 ล้านชิ้นต่อเดือน เหลือ 51-54 ล้านชิ้นต่อเดือน ในกรณีที่ Boiler ชำรุดเสียหาย เราก็ไม่สามารถ
ดำเนินการได้นะครับ เนื่องจากไม่มี Boiler สำรอง ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 0.24-0.26 บาทต่อชิ้น จาก
ที่ผมกล่าวมา ผลกระทบจากการที่เราไม่เพิ่มวัตถุประสงค์ จะทำให้ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทลดลง
โดยเฉพาะภาวะตลาดมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะมีผลทำให้ต้องหยุดกิจการลงได้เพราะ
ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นะครับ ทั้งนี้ ทางบริษัทอยากจะให้ท่านผู้ถือหุน้ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
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หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.(วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและ
จำหน่ายไอน้ำครับ
ประธานที่ประชุม

ผมขอเพิ่มเติม คือ ทางกรรมการเราได้มานั่งพิจารณา

แก้ไขปัญหาต่างๆตามที่คุณเอกชัยได้พูดไว้ การเพิ่มวัตถุประสงค์นั้น เป็นความจำเป็น จะเป็นไปตามกรอบ
ของทางราชการกำหนด เนื ่ อ งจากโรงงานหนึ ่ ง และโรงงานสองนั ้ น ถื อ ใบอนุ ญ าตที ่ แ ตกต่ า งกั น
เพราะฉะนั้นการที่จะได้รับการอนุมัติในการเพิ่มวัตถุประสงค์จึงมีความจำเป็นที่จะทำให้บริษัทเราสามารถ
ประกอบธุรกิจถุงมือยางอย่างราบรื่นไปได้ ผลกระทบที่คุณ เอกชัย ได้พูดไว้หากเราไม่สามารถเพิ่ม
วัตถุประสงค์ได้นั้น จะส่งผลกระทบ ทั้งในเรื่องของต้นทุนและเรื่องของปริมาณการผลิตถุงมือยาง และใน
ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงปัจจุบันนี้ การที่เราไม่สามารถจะเพิ่มวัตถุประสงค์ ทางเราก็ไม่
สามารถไปขอใบอนุญาตจากรมโรงงานได้ ผมอยากจะขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกๆท่าน เพื่อเห็น
ประโยชน์ของบริษัทร่วมกัน ซึ่งทุก ๆท่านก็เ ป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันอยู่แล้ว ขอความกรุณาช่วยกัน
พิ จ ารณาและอนุ ม ั ต ิ ใ ห้ บ ริ ษ ั ท สามารถเพิ ่ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ ซึ ่ ง จะทำให้ บ ริ ษ ั ท เราดำเนิ น การได้ มี
ประสิทธิภาพมีศักยภาพยิ่งขึ้น สำหรับประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เป็ นปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปช่วยกัน
แก้ ที่เราต้องเข้ามาร่วมมือกัน ทำงานร่วมกันผลักดันวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่ม อันจะเกิดประโยชน์อย่าง
มหาศาลกับบริษัท เป็นสิ่งที่ผมในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทและเป็นตัวแทนของกรรมการ อยากจะขอ
ความกรุณาท่านผู้ถือหุน้ ทุกท่านนะครับ ได้กรุณาช่วยพิจารณาโดยยึดประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และ
ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอนุมัติครั้งนี้ จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเรามีความก้าวหน้ามีความ
มั่นคงยิ่งขึน้ สามารถแข่งขันในตลาดได้ตามความสามารถของเรา ตามทรัพยากรที่เรามีอยู่ ในทางตรงกัน
ข้าม หากเราไม่สามารถเพิ่มวัตถุประสงค์ได้ ทุกอย่างจะกลับไปเริ่มต้นเหมือนอดีต ต้นทุนการผลิตถุงมือ
ยางเราจะสูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงาน ผมอยากจะขอความกรุณาอีกครั้งหนึ่งจากท่านผู้ถือหุ้นทุก
ท่านให้ช่วยกรุณาพิจารณาให้บริษัทสามารถเพิ่มวัตถุประสงค์ตามที่คุณเอกชัยได้เสนอได้ ขอขอบคุณมาก
ครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

กราบขอบพระคุณ คุณเอกชัยและท่านประธานนะครับ

ตอนนี้มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม ผมขอกราบเรียนเชิญคุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ครั บ เปิดไมค์ เปิดภาพ ให้
คุณอนุวัฒน์ด้วยครับ เรียนเชิญคุณอนุวัฒน์ครับ
คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากนาง นงนุช หลายกิจรุ่ง
ผมอยากจะเรียนสอบถามง่ายๆเท่านั้นเองว่า ข้อที่หนึ่ง ในวัตถุประสงค์ที่คุณคุณเอกชัยเสนอ ผมไม่แน่ใจ
8

ในส่วนไหนของเอกสารที่กำหนดกล่าวมาว่า จะขายไอน้ำด้วยในอนาคต ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรามีขาย
ให้กับบริษัทใกล้เคียงข้างๆหรืออย่างไร หรือจะใช้เฉพาะในส่วนของการใช้ไอน้ำในโรงงานของเราเอง อัน
นีข้ อให้ช่วยตอบด้วยครับ
มีอกี เรื่องหนึ่งครับ การลดต้นทุนลดได้เท่าไหร่ครับ สองเรื่องเท่านั้นเองครับ หนึ่ง ขายไอ
น้ำให้กับโรงงานใกล้เคียง ผมอ่านมาแล้ว แต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในส่วนไหนของหนังสือ ขอความกรุณา
เพราะว่า ถามผู้รู้คือหมายถึงผู้ที่เขียนอยู่ ในนั้นน่าจะรู้ดีว่าอยู่ในจุดไหน เพราะมีเขียนว่าเพื่อขายไอน้ำ
ให้กับโรงงานใกล้เคียงในอนาคต ผมติดใจตรงนีค้ รับว่า ตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากการขายถุงมือยางมาขาย
ไอน้ำด้วยหรือไม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทนะครับ
ข้อที่สอง เราลดต้นทุน สมมติว่าไอน้ำเยอะขนาดนี้แล้วเราลดต้นทุน เพราะอย่าลืมเรื่อง
ของ Fixed costs นะครับ เพราะเป็นการลงทุน มีหักค่าเสื่อมค่าอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับ ศัพท์ทางการที่
เราเรียกว่า Fixed overhead ผมมองไม่ออกเลยว่าจะเป็นการลดต้นทุนอย่างไร ในสถานการณ์ที่ตัวตลาด
ถุงมือมีภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง และเราไปเพิ่มการลงทุ นเรื่องของ Fixed assets เข้าไป ก็เกิดเรื่อง
ของ depreciation เลยไม่รู้ว่าจะลดอย่างไร สองเรื่องครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ขอเรียนเชิญคุณเอกชัยครับ

คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ขอบพระคุณ
สำหรับคำถามครับ คุณอนุวัฒน์ครับ ผมขอตอบคำถามแบบนี้ครับ การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อ
ประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ เพราะเรามีโรงงานอยู่ 2 โรงงาน Boiler เราอยู่ที่อีกโรงหนึ่ง คือโรงที่
หนึ่ง เรามีการส่งผ่านจากโรงงานที่หนึ่งไปยังโรงที่สอง ทางกรมโรงงานแจ้งว่าเป็นคนละใบอนุญาตโรงงาน
เท่ากับว่าเรามีการประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ ไปให้อีกโรงงานหนึ่ง ซึ่งเราไม่ได้จำหน่ายไปให้
โรงงานใกล้เคียงครับ ใช้ของเราเองอย่างเดียว ตอบคำถามเรื่องต้นทุนการผลิตที่คุณอนุวัฒน์ได้สอบถาม
มาว่าลดไปได้เท่าไหร่ เดิมเราใช้ Boiler 2 เครื่องของเก่าที่มีกำลังการผลิต 60 ล้านชิ้นต่อเดือน ต้นทุนการ
ผลิ ต อยู่ ท ี ่ 23-24% ของต้ น ทุ น การผลิ ต ถุ ง มื อ ยาง ถ้ า เราเพิ ่ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละใช้ ต ั ว ที ่ เ ราขอเพิ่ ม
วัตถุประสงค์ 3 ตัวนี้ จะลดต้นทุนในส่วนของเชื้อเพลิงอยู่ ที่ 50% จะอยู่ที่ 11-12% ของต้นทุนการผลิตถุง
มือยาง ขอบคุณครับ
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ประธานที่ประชุม

ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมขยายคุณเอกชัย ในคำถามของ

คุณอนุวัฒน์ มีสองคำถาม ก็คือ หนึ่ง ในเหตุของการเพิ่มวัตถุประสงค์เราต้องการจะเขียนว่า ต้องการไป
จำหน่ายไอน้ำด้วย คำถามที่คุณอนุวัฒน์ถามก็คือ เราจะไปขายให้กับบริษัทข้างเคียงหรือจากการขายตาม
วัตถุประสงค์นี้ทำเพื่อให้กับโรงงานอย่างเดียว ที่คุณเอกชัยตอบมา คือ เน้นผลิตไอน้ำเพื่อจะไปให้กับ
โรงงานของเราเองเป็นสำคัญ ส่วนที่สองเรื่องของต้นทุน ในความหมายเป็นแบบนี้ครับ คุณเอกชัยได้ชี้แจง
เบื้องต้นว่า เรามี Boiler อยู่ 5 ตัว สามตัวเป็นที่เราต้องเข้ามาดำเนินการเพื่อจะไปขออนุญาตกับกรม
โรงงาน ในสามตัวที่เพิ่มขึ้นมาหากเราไม่ได้รับการอนุมัติ เราจำเป็นที่จะต้องกลับไปใช้สองตัวเก่า ซึ่งสอง
ตัวเก่าคุณเอกชัยได้ชี้แจงว่าถ้าเราใช้สองตัวเก่าต้นทุนจะเป็น 23-24% ของต้นทุนการผลิตถุงมือยาง แต่
ถ้าเราสามารถผ่านวัตถุประสงค์ไปได้ ต้นทุนจะลดลงเหลือประมาณ 11-12% ดังนั้น การลดต้นทุนที่คุณ
อนุวัฒน์สอบถามในสิ่งที่บริษัทต้องตอบ หากเราไม่ผ่านวัตถุประสงค์ ต้นทุนที่เราต้องถือตรงนี้ 11-12% จะ
ขึน้ ไปเป็น 23-24% ครับ ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

เรียนเชิญ คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ครับ เปิดภาพ

เปิดไมค์ครับ
คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

สวัสดีค่ะ เข้าใจว่ากรรมการดูมาเรียบร้อยแล้ว เพราะว่ามาเสนอผู้ถือหุ้น พูดแค่ความ

ต้องการว่าอยากได้อะไร มีแพลนอะไร แต่เราไม่เห็น Business model ไม่เห็นว่าจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหน ใช้เงิน
ลงทุนเท่าไหร่ คือคุณเอา Boiler ไปสร้างพลังงานก็จริงค่ะ แต่คำถามคือ ค่าพลังงานที่ใช้ในการที่จะไปผลิต
ความร้อนให้กับ Boiler น้ำมันเตาเท่าไหร่ มีการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Feasibility model) มาหรือ
ยังว่าจะต้องใช้เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ จุดคุ้มทุนเท่าไหร่ อันนี้เราไม่เห็นข้อมูลตรงนี้เลยค่ะ อันนี้เป็นบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ นะคะ คำถามคือ จะมาขอแค่บอกว่าจะขอวัตถุประสงค์ เราเป็นกรรมการในหลาย
บริษัท กับแค่ขอเพิ่มวัตถุประสงค์เขาต้องเอาผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจฉบับสมบูรณ์ (Full
Business Model Feasibility) มาอธิบายให้เราฟังว่า ทำไมถึงต้องขอแบบนี้ค่ะ คืออยากให้เอาข้อมูลเรื่อ ง
Business model ต้นทุน อยู่ที่ไหน เงิน ลงทุนเท่าไหร่ พลังงานที่ใ ช้ใ นการต้ม Boiler จะใช้พลังงานอะไร
พลั ง งานไฟฟ้ า ก็ ม ี ค ่ า ไฟขึ ้ น ใช้ น ้ ำ มั น เตาคุ ณ ซื ้ อ น้ ำ มั น เตาที่ ร าคาเท่ า ไหร่ พวกมั น อยู่ ผ ลการศึ ก ษา
(Feasibility) ทั้งหมดเลยค่ะ คือจะมาขอให้ปรับวัตถุประสงค์จะบอกว่า ขอวัตถุประสงค์ก่อน ขออนุญาตให้
ได้ก่อนค่อยทำผลการศึกษา (Feasibility) ตัวนี้ไม่ใช่เหตุผล ไม่ใช่ Professional Management ขอรบกวน
ชี้แจงเรื่องนี้ก่อนนะคะ เพราะว่าผู้ถือหุ้นท่านอื่นอาจจะไม่ทราบว่ากระบวนการแบบ Professional จริงๆ
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ควรจะเสนอมาก่อนว่าสตอรี่ไลน์ทั้งหมดเลยว่า คุณจะทำอะไร แล้วคุณไม่ของบลงทุนใช่มั้ย หรือเป็นการ
ลงทุนที่ถูกอนุมัตไิ ด้แค่ในคณะกรรมการสามสีค่ นนั้น แบบนีค้ ่ะ รบกวนค่ะ
ประธานที่ประชุม

ผมขอขอบคุณ คุณสรญานะครับ เราเข้าประเด็นนี้ก่อน

การเพิ่มวัตถุประสงค์ครั้งนี้เป็ นการเพิ่มวัตถุประสงค์ ที่ Boiler เราลงทุนไปแล้ว เราทำอยู่แล้ว เมื่อกรม
โรงงานเข้ามาตรวจ ปรากฏว่าเป็นการใช้ Boiler จากโรงงานหนึ่งไปยังโรงงานสอง เขาก็แนะนำให้เป็นการ
เพิ่มวัตถุป ระสงค์ไ ปเพื่ อจะสามารถเอาไอน้ ำ จากโรงงานหนึ ่งไปใช้ ท ี ่โ รงงานสองได้ ฉะนั้น การขอ
วัตถุประสงค์นีไ้ ม่มีการเพิ่มทุน เป็นสิ่งที่เคยทำมาแล้ว เรื่องของต้นทุนการผลิตถุงมือยางจาก Boiler 3 ตัว
ที่คุณเอกชัยเสนอมา ต้นทุนต่อถุงมือยาง 1 ชิน้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา 7-8 เดือนนัน้ ต้นทุนประมาณ 11.09
บาท ต่อถุงมือ 1 ชิ้น นั่นคือต้นทุ นที่เราทำมาจากการลงทุนแต่ก่อนแล้ว Boiler ที่เราลงทุนเป็นการลงทุน
เรียบร้อยแล้ว
คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

เช่นนัน้ ถามว่าลงทุนไปแล้ว ตอนที่ลงทุนทำไมไม่มีการศึกษาเรื่องนี้ ทำไมไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมา

ก่อน
ประธานที่ประชุม

ลงทุนไปแล้ว ศึกษาแล้ว คุ้มทุนแล้ว

คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

ทำไมตอนที่ตัดสินใจ คณะกรรมการฯ ตอนที่ตัดสินใจลงทุนเรื่องนีไ้ ปแล้ว ทำไมเพิ่งมารู้ว่า

มีถนนผ่ากลาง ใบอนุญาตคนละใบ และมาขอวัตถุประสงค์คะ เห็นไหมว่าย้อนแย้งค่ะท่าน คือหมายถึง
ความสามารถในการเตรีย มข้อมูล เพื่อการพิจารณาของท่าน CEO ต่อผู้บ ริหารบอร์ด ไม่มีเ รื่องของ
capable ในการที่จะอธิบายหรือไม่ มีปัญหาเรื่องที่หลัง ที่จริงเรื่องพวกนี้ควรจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเอาเงิน ใส่
เข้าไปแล้วมาแก้ปัญหาทีหลัง คิดง่ายๆถ้าเกิดกรมโรงงานไม่อนุมัติ ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เงินที่อนุมัติไปแล้ว 2 ทาวเวอร์ที่ต้องนำไปใช้ อีกโรงหนึ่งเปล่าๆ จะตอบคำถามผู้ถือหุ้นอย่างไร ไม่มีการ
บริหารความเสี่ยงเลยหรือคะ
ประธานที่ประชุม

เงินที่มีการลงทุนไปแล้ว เป็นการลงทุนทำ Boiler ใหม่ 3

ตัวนั้น เป็นการลงทุนที่วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วผ่านบอร์ด และมีการใช้งานมาร่วมปีแล้ว ความคุ้มค่าของ
การลงทุนเกิดขึ้นมาแล้ว
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คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

ท่านประธานอย่าเข้าใจผิด เรื่องลงทุนคุ้มไม่คุ้มเราเข้าใจ แต่ประเด็นเราคือ หากกรม

โรงงานไม่อนุมัติ อีกโรงหนึ่งใช้ไม่ได้ ต้องมาขออนุมัตสิ ร้าง Boiler กลับไปอีกใบหนึ่งหรือไม่
ประธานที่ประชุม

ฟังอีกนิดเดียวนะครับ คือ ที่ผมพยายามชีแ้ จง หนึ่ง ไม่ใช่

เป็นการขอ Boiler ใหม่ สอง กระบวนการโรงงานก็ทำมาตลอดอยู่แล้ว Boiler จะอยู่ที่โรงงานหนึ่งนะครับ
เราก็ทำเรื่องขออนุญาตไป ใน Boiler ใหม่ที่ขอไป เขาก็ไปตรวจสอบว่า Boiler เก่าที่เคยสร้างไป 2 ตัวนั้นก็
ยังไม่ได้ขอ ก็ทำให้ขอเสีย การที่เขาแนะนำว่า การใช้ไอน้ำจากโรงงานหนึ่งไปยังโรงงานสอง ควรจะขอ
วัตถุประสงค์เพื่อจะสามารถเอาไอน้ำไปใช้ได้ ไม่ใช่เป็นการเพิ่มทุนนะครับ
คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

ไม่ๆ เข้าใจค่ะท่านประธาน
ประธานที่ประชุม

ฟั ง อี ก นิ ด เดี ย วครั บ ว่ า คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว

ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมโรงงาน คำถามที่ท่านสอบถามว่า ถ้าหากไม่อนุมัตแิ ล้วจะเกิดอะไรขึ้นมา
ไม่อนุมัติก็จะใช้ Boiler 3 ตัวไม่ได้ เราก็ใช้ Boiler เก่า 2 ตัว ซึ่งการใช้ Boiler เก่า 2 ตัว จากเดิมที่ใช้ Boiler
3 ตัว จาก 85 ล้านชิ้นต่อเดือน จะเหลือ 60 ล้านชิ้นต่อเดือน จากต้นทุนที่ 11-12% ของพลังงาน ก็
กลายเป็น 23-24% นั่นเป็นเหตุผลที่เ ราทำตามคำแนะนำเจ้า หน้ าที่ ถ้าจะให้เ ดินได้ก ็ควรที่จะ เพิ่ ม
วัตถุประสงค์ เนื่องจากโรงงานหนึ่งและโรงงานสอง ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกัน แต่ใบอนุญาตคนละใบ
ไม่สามารถเอาไอน้ำจากโรงงานหนึ่งไปยังโรงงานสองด้วยธรรมชาติได้เหมือนกับที่ผ่านมา ปัญหามีแค่นี้
เองนะครับ
คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

ท่านประธานคะ อันแรกท่านประธานตอบคำถามแล้ว ว่าท่าน CEO ได้เสนอเรื่อง และท่าน

ผู้บริหารบอร์ดได้พิจารณาแล้ว ว่าคุ้มทุนแล้ว ทำอันนี้ดีแล้ว คำถามของดิฉัน คือ ความสามารถในการ
บริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการชุดนี้ ความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของท่าน CEO ที่จะ
เสนอต่อบอร์ด คำถามคือ ตอนที่ทำเรื่องลงทุนไป ทำไมถึงไม่ทราบว่าถนนผ่ากลาง และจะต้องไปขอ
ใบอนุญาตในวัตถุประสงค์ ทำไมกรมโรงงานมาสะกิด เป็นความกรุณาของกรมโรงงานที่ต้องมาแจ้งว่า ให้
คุณไปทำเรื่องนี้ให้เรียบร้อย ถูกไหมคะ แต่คำถามคือ ตอนที่ขออนุมัติได้มีการคุยปัญหาเรื่องนี้ตั้งแต่แรก
หรือไม่ ประเด็นคือว่า ตอนนี้อยากให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านคิดตามนะคะ ไม่ใช่ปัญหาที่คุ ณมาบอกว่า วันนี้
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ถ้าฉันไม่อนุมัติวัตถุประสงค์น้ีจะทำให้กรมโรงงานไม่อนุมัติ 1, 2, 3, 4 แต่วันนี้สุดท้ายทุกท่านคงอนุมัติ แต่
อยากให้ทุกท่านระลึกสิ่งที่เรารับฟังกันอยู่ว่า หนึ่ง การเสนอไม่มีการ recap ทุกอย่างเกิดขึ้นจากการ
อธิบาย ไม่มีหลักฐานในการบันทึก อันที่สอง คือ เรื่องนีท้ ำไมไม่ถูก address มาตั้งแต่ที่ขออนุมัติว่าจะต้อง
มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ สำหรับ 1, 2, 3, 4 ไม่ควรให้กรมโรงงานเป็นคนมาจิ้มค่ะ ออดิทได้จ้ิมหรือไม่ เรื่อง
นีเ้ รื่องเดียวส่งผลกระทบหลายคนที่รับเงินของซันไทยไปทำการบริหาร และทำการทุกๆอย่างเลยค่ะ อยาก
ให้ชแี้ จงว่าทำไมการบริหารซันไทย ทำไมดูไม่มคี วามโปร่งใส แบบนีค้ ่ะท่าน
ประธานที่ประชุม

ขอชี้แจงแบบนี้ครับว่า ก่อนที่เราจะตั้ง boiler เราแจ้ง

กรมโรงงานก่อน พอแจ้งกรมโรงงานแล้ว เมื่อติดตั้งเสร็จ เราก็แจ้งกรมโรงงานเข้าไปตรวจ นี่คอื ขั้นตอน
คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

ที ่ ส อบถามคื อ ก่ อ นเสี ย เงิ น ติ ด ตั ้ ง ทำไมไม่ ม ี ค นทั ก ว่ า ถนนกลางจะต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม

วัตถุประสงค์ ทำไมไม่มีการศึกษาก่อนจะเสียเงินแล้วมาแก้ปัญหา นี่คือคำถาม คือสิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องการ
คำตอบ
ประธานที่ประชุม

ก่อนจะมีการพิจารณาตรงนี้ กรรมการชุดนั้น ผมคิดว่า

การอนุมัติ Boiler คนที่ทราบดีคือคุณอนุวัฒน์ ซึ่งตอนนั้นเป็นกรรมการอยู่ด้วย เราทำ Boiler กันมา ที่เรา
ทำมาปัจจุบันนีไ้ อน้ำจากโรงงานหนึ่งไปยังโรงงานสอง ทำต่อเนื่องมาเป็นสิบๆปีแล้ว ไม่ใช่ไม่เคยทำ ทำกัน
มาเป็นปกติแล้ว เมื่อเราต้องการไอน้ำเพิ่ม เราก็แจ้งกรมโรงงาน กรมโรงงานมาตรวจ กรรมการชุดนี้ก็
อนุมัตใิ นเรื่องของ Boiler อันเดียวคือ Boiler ในชุดของ 30 ล้านบาท อีกสองตัว Boiler ตัวละ 7.5 ล้านบาท
สองตัวเป็นการอนุมัติครัง้ กรรมการชุดเก่า กรรมการทั้งสองชุดอนุมัตไิ ปโดยรอบคอบ เราต้องการทำไอน้ำ
มาเพื ่ อ จะออกจากโรงงานหนึ ่ ง ไปยั ง โรงงานสอง ซึ ่ ง เราทำวิ ธ ี น ี ้ ไ ม่ ม ี ก ารท้ ว งติ ง จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมานานแล้ว เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาตรวจมีการท้วงติง หน้าที่เราที่จะต้องทำตามที่
กรมโรงงานให้คำแนะนำ คือการเพิ่ มวัตถุประสงค์ ไม่ใช่ว่าสมัยที่เรากำลังพิจารณาอนุมัติ เราไม่ได้มอง
ปัจจัยพวกนีเ้ ลย โรงงานนีต้ ั้งมาเป็นสิบปีแล้ว
คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

แล้วทำไมรอบนี้เพิ่งมีเรื่องคะ
ประธานที่ประชุม

เพราะไปตรวจโรงงานเจอครับ
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คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

ก่อนหน้านีไ้ ม่มีหรือคะ
ประธานที่ประชุม

ทั้งสองอันเราตั้งโรงงานมา เราต่อใบอนุญาตทุกปี ฟังให้

จบก่อนครับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อใบอนุญาตให้เราทุกปี นั่นคือเขามีการตรวจสภาพโรงงานให้เรา
ทุกปี
คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

ไม่ ต่อใบอนุญาตโรงงาน ก็คือ ต่อใบอนุญาตโรงงาน เป็นคนละเรื่องกัน คำถามตอนนี้คือ

ตอนที่เสียเงินทำ Boiler ทำไมไม่มีการคิดมาก่อนว่าจะมีประเด็นในเรื่องของการส่งไอน้ำข้ามโรงงานคนละ
ใบอนุญาต และต้องมาเพิ่มวัตถุประสงค์ก่อน
ประธานที่ประชุม

เราไม่เคยมีปัญหานีม้ าก่อน ฟังนิดหนึ่ง

คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

เดี๋ยวก่อนค่ะ เดี๋ยวผู้ถือหุ้นสับสน คำถามคือ ไม่เคยมีเรื่องนี้มาก่อน หมายถึงว่าเคยสร้าง

Boiler แล้ว เคยส่ง Boiler ข้ามโรงงานแล้ว เคยทำมาแล้ว ทำได้ ไม่มีกรมโรงงานมาตรวจ ไม่มีกรมโรงงาน
ทักท้วงใช่หรือไม่คะ
ผู้ดำเนินการประชุม

ใช่ครับ ไม่เคยมีการมาทักท้วงครับ เพิ่งมาทักท้วงใน

ภายหลัง ทำได้มาตลอด
คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์
หลายกิจรุ่ง

เคยทำได้ เคยส่งข้ามโรงงานได้ ถูกหรือไม่คะ
ผู้ดำเนินการประชุม

ใช่ครับ

คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์
หลายกิจรุ่ง

โอเค แต่ครัง้ นี้ทำไม่ได้ เพราะกรมโรงงานทักท้วงถูกหรือไม่คะ บันทึกนะคะ ให้บันทึกนะ

คะ รายงานการประชุมครั้งหน้าต้องมีนะคะเรื่องนี้
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ประธานที่ประชุม

ในบันทึก รายงานการประชุม ครั ้ งหน้ า ผมขอเรี ย นให้

ทราบว่า กรรมการที่อนุมัติ Boiler คือกรรมการชุดใด กรรมการที่เ ข้าประชุมในวันนั ้นมีท ่า นใดเป็ น
กรรมการบ้าง และกรรมการท่านใดมีความเห็นอย่างไร เพื่อจะลงบันทึกไว้
คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

คือจะแจ้งว่า ไม่ต้องไป attach กรรมการชุดเก่าค่ะ คือจะแจ้งว่าชุดเก่าก็มีเรื่องหนึ่ง ท่านก็

เป็นประธานหลายๆเรื่อง สองครั้งที่ผ่านมา ท้วงอะไรไปในรายงานก็ไม่มีใส่เข้ามานะคะ ไม่เป็นไร คือคราว
นีก้ ลับมาตอบคำถามค่ะ คือคุณตอบคำถามแล้วว่าได้คำนวณแล้วและเพิ่งทราบจากกรมโรงงานเหมือนกัน
ก็ไม่เป็นไรค่ะ
ผู้ดำเนินการประชุม

ครับผม ขอขอบคุณ คุณสรญาครับ ขออนุญาตไปที่คุณ

ประธานที่ประชุม

คุณสรญา มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ในความเห็ น

อนุวัฒน์ครับ

ของคุณสรญา ผมก็จะเพิ่มในรายงานการประชุมว่า ในการพิจารณาของกรรมการชุดที่ผมเป็นนะครับ ใน
การอนุมัติเรื่องของ Boiler ตรงนั้น เรามีการพิจารณาเรื่ องของความคุ้มค่าอย่างไร เราละเลยอะไรกันไป
บ้างนะครับ เพื่อจะลงในรายงานการประชุมตามที่คุณสรญาเสนอมา ขอบคุณมากครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ขออนุญาตไปทางคุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ครับ เรียน

เชิญครับ เปิดไมค์ เปิดภาพครับ
คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากนางนงนุช หลายกิจรุ่ง
สวัสดีครับ ผมจะสิทธิในการที่ถูกพาดพิงไปนะครับ ผมขอเรียนแบบนี้ครับ ในขณะที่จะอนุมัติเรื่องของ
Boiler กัน ณ ขณะตอนนั้น ผมเรียนตามตรงว่า ผมเป็นประธานกรรมการตรวจสอบนะครับ ผมไม่ได้อยู่
ฝ่ายบริหารเลย เพราะฉะนั้น เรื่องของการลงทุนคุ้มค่า ไม่คุ้มค่านั้น เราก็พิจารณาตามที่ CEO เสนอ แต่
อาจจะในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ เพราะเรามีที่ปรึกษากฎหมายนั่งอยู่ในประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ท้วงติงหรือคิดไม่รอบคอบ หรือขาดตกบกพร่องไปในบางสิ่งบางอย่างนั้น ถ้าเราไม่
ทราบในเรื่องนั้นๆ เราก็คอมเม้นท์ไม่ได้ เราก็ไม่ทราบจริงๆนะครับ อันนี้ก็ยอมรับไปนะครับว่า จริงๆ CEO
ณ ตอนนั้น กับฝ่ายกฎหมาย ณ ขณะนั้น ไม่ได้นำเสนอเรื่องของการที่จะเพิ่มวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นประเด็น
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ปัญหาอยู่ในวันนี้นะครับ ที่จะขออนุมัติตรงนี้ ก็ยอมรับตรงๆนะครับ แค่นี้ก็จบแล้วครับ เพราะว่าผมไม่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร เพราะฉะนั้นขอใช้สทิ ธิพาดพิงครับ ขอบคุณครับ
ประธานที่ประชุม

ต้ อ งขอบคุ ณ คุ ณ อนุ ว ั ฒ น์ น ะครั บ เป็ น ไปตามที ่ คุ ณ

อนุวัฒน์แจ้งไว้นะครับ กรรมการก็พิจารณากันไปตามข้อมูล กฎเกณฑ์ที่มอี ยู่กันวันนั้นนะครับ ในท้ายตรง
นี้ ต่อไปกรรมการคงจะไปดูให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับ ต้องขอบคุณทั้งคุณอนุวัฒน์ และคุณสรญา นะ
ครับ ขอบคุณมากครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

มีท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอดูองค์ประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึน้ เป็นหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดท่าน คิดเป็นร้อยละ หกสิบเอ็ดจุดห้าหกเจ็ดแปด องค์ประชุมครบแล้ว ท่าน
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหรือไม่ครับ ทั้งนี้ วาระการประชุมนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม ในครั้งที่มกี ารประชุมสามัญประจำปี 2565 ที่
ผ่านมา ขาดไปอีกนิดเดียว ในครั้งนี้ทางผมขอวิงวอนท่านผู้ถือหุ้นนะครับ ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ เพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทก็อยากขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วยความรอบคอบ เนื่องจากในวาระคราวที่เเล้วใน
วาระที่หนึ่งมีท่านไม่ส่งบัตรลงคะแนน จำนวนหนึ่งร้อยสองล้านหุน้ เลยนะครับ ครั้งนีก้ ็อยากให้ท่านผู้ถือหุ้น
ได้โปรดพิจารณาด้วยความรอบคอบ อำนาจของท่านอยู่ในมือของท่าน ท่านกดก็ได้นะครับ ถ้าท่านไม่ลง
มติ บริษัทก็จะมีประเด็น มีความจำเป็น มีความต้องการจากท่าน ผมขอวิงวอนนะครับ มติสามในสี่ของ
คนที่มาประชุม รบกวนนะครับท่าน พิจารณาด้วยความรอบคอบ หากท่านมีประเด็นข้อสงสัย อย่างไร
สอบถามได้ครับ ท่านผู้ถือหุ้นให้ท่านเข้าใจ คือผลกระทบสำคัญนะครับ ท่านสามารถแก้ไขการลงคะแนน
ได้ ขณะนีผ้ มยังไม่ได้เรียกให้ลงคะแนนนะครับ ท่านพร้อมแล้วนะครับ
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติในวาระที่ 2 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดยังไม่ลงมติ
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มผี มขออนุญาตปิดโหวตครับ
ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมผู้ถ ือหุ้นมีมติ ไม่อนุมัติแก้ไ ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบ
กิจการและจำหน่ายไอน้ำ
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มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการ
เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสาม
ในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

721,152,494

เสียง คิดเป็นร้อยละ

73.4263

ไม่เห็นด้วย

260,992,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ

26.5737

บัตรเสีย

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

982,145,023

เสียง คิดเป็นร้อยละ

100.0000

งดออกเสียง

15,372,438

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน

8,414,091

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

รวม

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานที่ประชุม

ผมขออนุญาตไปวาระต่อไป ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม

เสนอได้เลยครับ เป็นวาระแสดงความคิดเห็น เชิญครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

เชิญคุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ครับ เรียนเชิญครับ เปิด

ไมค์ เปิดภาพครับ เป็นเรื่องอื่นๆครับ เรียนเชิญครับ
คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากนาง นงนุช
รุ่ง

หลายกิจ

เรื่องอื่นๆนะครับ ผมมีอยู่สองประเด็นที่อยากจะเรียนสอบถามครับ เนื่องจากต่อเนื่องจากการ

ประชุมครั้งที่แล้วที่ผมได้ถามไปอยู่สองเรื่องด้วยกันครับ หนึ่ง เรื่องที่ทางบริษัทอนุมัติหรือว่าจ้างบริษัท เบ
เคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ในการที่จะตรวจสอบ modify
เกี่ยวกับในสิ่งที่เป็นข้อสงสัยหรือปัญหาของบริษัทเรื่องของธรรมาภิบาลที่ส่งเรื่องให้กับทางตลาดและ
กลต. ไปนั้น คณะกรรมการได้ต ัด สินใจว่ า จ้ า ง third party คือ บริษ ัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท ฯ ในการ
ตรวจสอบนะครับ และผมเข้าใจว่า ณ ตอนนี้ ตัวรีพอร์ตหรือผลการตรวจสอบของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ฯ
นั้น เสร็จเรีย บร้อยสมบูรณ์แล้ว เพราะตามที่ขึ้น elcid ไปว่าอยู่ใ นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ส่งผ่านไปทางคณะกรรมการบริหาร และได้แจ้งตลาดฯ และ กลต. ไปเรียบร้อยแล้ว ผมขอ
เรีย นถามครับ ว่าผลการพิจารณาเป็นอย่างไร ขอสอบถามทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบว่า
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ผลการตรวจสอบของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิทฯ นั้น เขาว่ากันอย่างไรนะครับ แล้วส่งเรื่องไปที่ตลาดฯ
กับ กลต. ทางตลาดฯ กับ กลต. มีผลตอบรับกลับมาอย่างไรบ้าง มีความเห็นอย่างไรในเรื่องนีค้ รับ
เรื่องที่สอง ที่ผมอยากจะสอบถาม คือแผนงาน ผมในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ผมก็อยากให้
บริษัทมีความเติบโตแบบยั่งยืนนะครับ ผมไม่ได้มาคิดว่าเราจะทำได้ทำไม่ได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตาม เท่าที่
ผมรั บ ทราบมา ผลการดำเนิ น งานในภาวะการตลาด ที ่ เ รี ย กว่ า ค่ อ นข้ า งแข่ ง ขั น กั น อย่ า งรุ น แรง
เพราะฉะนั้น คนที่จะเข้าไปทำเรื่องนี้จะต้องมีความเก่ง มีความรอบรู้ มีความขยัน ถึงจะนำพาบริษัทมี
ความเติบโตแบบยั่งยืน เท่าที่ผ่านมาครั้งประชุมครั้งที่แล้ว ผมเคยพูดไปแล้วว่า เราไม่มกี ลยุทธ์ในสิ่งใดๆนะ
ครับที่จะตอบผู้ถือหุ้นว่า เราจะทำอย่างไร แล้วจากผลการดำเนินงานที่ผมตรวจสอบ Q1 เราก็ไม่ค่อยดี
เท่าไหร่ ก็ยังพอมีกำไร Q2 กำไรเหลืออยู่ล้านกว่าบาท และก็มีการตัดในส่วนต่างๆออกไปเหลืออยู่สี่หมื่น
ห้าพันบาท สามเดือนได้สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับ Q3 ที่ผมทราบมา ราคาก็ตกนะครับ และการขายน้อย
ผมหวังว่า Q3 จะไม่ขาดทุนนะครับ คำถามนี้ผมขอถาม CEO ว่า คุณมีกลยุทธ์อย่างไรนะครับ ที่จะทำให้
บริษัทมีความเติบโตแบบยั่งยืน ครับ สองประเด็นครับ ขอบคุณครับ
ประธานที่ประชุม

ผมขอเรียนเชิญคุณ ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

กรรมการ

อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบคำถามข้อแรกครับ
คุณธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ สวัสดี
ครับ คุณอนุวัฒน์นะครับ ในประเด็นที่สอบถามผมเรื่องผลเบเคอร์เป็นอย่างไรในประเด็นแรกนะครับ และ
ประเด็นที่สองคือ จากการส่งไปหน่วยงานสำหรับทั้งตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ กลต. มีผลตอบรับอย่างไร
บ้าง
ในส่ว นผลการตรวจของเบเคอร์ ทางบริษ ัท ได้มีก าร elcid เป็นข่ าวไว้ และมี ก ารสรุป
สาระสำคัญทั้งสามส่วนเอาไว้แล้ว ผมจะขออนุญาตสรุป อีกครั้งหนึ่ง เพราะว่า คุณอนุวัฒน์สอบถามว่า
เป็นอย่างไรบ้างนะครับ ประเด็นแรกในเรื่องของคุณศิรสิทธ์ ในการเป็นกรรมการนะครับ ถ้าตามที่เบเคอร์
รายงานผลไว้ใ นการประชุม AGM ปี 62 คือ ไม่ป รากฏหลัก ฐานแบบชัดเจนว่ามีก ารชี้แจงประวัต ิ ใ ห้
ครบถ้วนตามมาตราแปดสิบหก เป็นสิ่งที่ทางเบเคอร์แจ้งผลตรวจมา และบริษัทเองได้ดำเนินการชี้แจง
เหตุผลต่างๆกับทางตลาดหลักทรัพย์ ฯ เป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ชุดเดิมได้เคยตั้ ง
ข้อสังเกตตรงนี้ไว้ รวมถึงจากการประชุม AGM ครั้งล่าสุด คือ ปี 2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการ
ดำเนินการชี้แจงประวัติของคุณศิรสิทธ์ ไว้อย่างครบถ้วน ในส่วนของประเด็นแนวทางการป้องกันที่บริษัท
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ได้ดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความระมัดระวังรอบคอบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงนามในหนังสือ
สัญญาการไม่แข่งขันกันทางธุรกิจของกรรมการ รวมถึงการกำหนดนโยบายป้องกันผลประโยชน์ความ
ขัด แย้ง เป็นสิ่งที่บ ริษ ัท ดำเนินการเพื่อ ปกป้องสิ่งเหล่ านี ้ ในแนวทางที่ใ นการดูแลที่บ ริษ ัท พยายาม
ดำเนิ น การเพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย ก็ ค ื อ มี ก ารติ ด ตามโดยได้ ม อบหมายมาทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (AC) ให้ติดตามอย่างต่อเนื่องว่าไม่ว่าจะเป็นระดับ Top Management รวมไปถึงระดับ กลาง
รวมถึงพนัก งาน จะต้องไม่ ม ีก ารทำธุ รกรรมที่ เ ป็ นลัก ษณะการแข่ ง ขั นกัน แล้วเกิดการขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ขึ้น ตรงนี้มีก ารดำเนินการอยู่ท ุก ไตรมาส และทางคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ก็ไ ด้
มอบหมายให้กับทางผูต้ รวจสอบภายใน (IA) เพิ่มเติม ตามนโยบายที่ได้ที่ได้เซตเอาไว้ตรงนีใ้ ห้ไปดำเนินการ
ด้วยความรอบคอบ แล้วนำกลับเข้ามารายงานทุกครั้ง ทางคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ก็จะมีงาน
รายงานให้กับทางบอร์ดใหญ่ได้รับทราบอยู่ทุกไตรมาส นั่นคือ สิ่งที่เป็นเรื่องในปัจจุบันและในอนาคตที่
บริษัทจะดำเนินการ รวมไปถึงแนวทางในอนาคตที่บริษัทจะต้องให้การทบทวนนโยบายสิ่งเหล่านี้อย่าง
สม่ำเสมอว่า บริษัทหากยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ บริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบให้
มากขึ้น อันนีเ้ ป็นส่วนแรก
ส่วนที่สอง ผลการตรวจเรื่องของการขายเอ็มอาร์ไอนะครับ ทางเบเคอร์แจ้งผลรายงาน
ตรวจว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Parties Transaction : RPT) คือ เข้าเกณฑ์
รายการเกี่ยวโยงกันประเภทหนึ่ง รายการธุรกิจปกติ จากการทดสอบรายการ คือ จะเป็นรายการขนาด
กลาง เป็นสิ่งที่บริษัทเองจะต้องไปดำเนินการให้ครบถ้วนในทางกฎหมายของการเป็น รายการ RPT ตรงนี้ก็
ผมมีการนำเสนอผลการตรวจเบเคอร์ให้กับคณะกรรมการได้รับทราบตรงนี้แล้วนะครั บ ในส่วนของราคา
ขายที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ชุดเดิมได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า เป็นราคาที่ต่ำกว่า จากการ
ตรวจสอบผลเบเคอร์ พบว่า ราคาขาย ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้า เป็นราคาขายที่ต่ำกว่า ซึ่ง CEO เอง
เข้าใจว่า ได้เคยชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ถึงสาเหตุในการทำรายการดังกล่าวว่า ราคาตรงนี้มีที่มาที่ไ ป
อย่างไรบ้าง มีการทำสัญญา มีการชำระมัดจำต่างๆนะครับ รวมถึงเหตุผลที่ราคาแตกต่างกับบริษัทลูกค้า
รายอื่น ตรงนี้มีการชี้แจงเอาไว้ เป็นเรื่องของ fact ที่จะต้องไปชี้แจง หากต้องดำเนินการเพิ่มเติม อันนี้เป็น
ผลการตรวจสอบจากเบเคอร์ในประเด็นที่สอง
ในส่วนประเด็นที่สามก็คือ ผลการตรวจเรื่องของลูกค้าสามรายที่บริษัททำการขายให้
สิ่งที่เบเคอร์ได้รายงานผลไว้ เรื่องแรกการเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Parties Transaction : RPT)
ผลข้อสรุปไม่เป็นรายการ RPT ไม่ได้เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ ทจ.21/2551 นะครับ ในส่วน
19

ของราคาขาย จากผลการตรวจของเบเคอร์ พบว่าจากการที่บริษัทไปเปรียบเทียบสินค้าประเภทเดียวกันที่
บริษัททำการขายให้กับลูกค้าทั้งสามราย เปรียบเทียบกับกลุ่มลูกค้ารายอื่น อีก 5 รายใหญ่ จะพบว่า ช่วง
ของราคาต่อชิ้นมีทั้งราคาที่สูงกว่าและมีราคาที่ต่ำกว่า ตามที่เบเคอร์ได้กล่าวรายงานไว้ ด้วยเหตุผลความ
ผันผวนความต้องการของสินค้า ซึ่งมี demand มากในช่วงดังกล่าว ในสถานการณ์เกิดโรคระบาด (Covid19) รวมถึงปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้งที่มี Volume ที่แตกต่างกัน ในส่วนของเบเคอร์มองว่ารายการนี้
ยังคงอยู่บนโครงสร้างรายการธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดการให้สินเชื่อ การ
เรียกรับชำระการเก็บเงิน ยังอยู่ในสิ่งที่เบเคอร์ตรวจสอบได้ แต่ในเรื่องของการความผันผวนของราคาที่มี
ความแตกต่างกัน ทางเบเคอร์เองไม่ได้สรุปเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ในส่วนของการขายตรงนี้จะเป็นการค้า
ปกติหรือไม่ปกติ อันนี้เป็นสิ่งที่ทางเบเคอร์ได้รายงานไว้ และผมเองได้มีสรุปบนเนื้อหาสาระของผลการ
ตรวจเบเคอร์ตรงนี้ไว้จากการ elcid ข่าว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งทางผู้ถือหุ้นสามารถ
โหลดมาอ่านได้เพิ่มเติม และเบื้องต้นมีการชี้แจงความเห็นเพิ่มเติมในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ
และความเห็นของคณะกรรมการฯไปนะครับ ซึ่งทั้งตัวรายงานฉบับเต็มมีการส่งให้กับทางตลาดหลักทรัพย์
และทาง กลต. ส่วนผลการตอบรับเบื้องต้นทางตลาดฯ อยากให้ช่วยชี้แจงความเห็นที่เป็นสาระสำคัญใน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความเห็นของคณะกรรมการฯเพิ่มเติมตรงจุดนี้ทางบริษัท
กำลังดำเนินการอยู่ ขอบคุณครับ
ประธานที่ประชุม

ในคำถามที่สองของคุณอนุวัฒน์ เรื่องการวางแผนตลาด

ในอนาคตที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงนั้น ผมจะเรียนท่านแบบนี้ว่า ในสองไตรมาสแรกของปี 2565
บริษัทยังมีกำไรอยู่ แต่กำลังจะลดลงไปเนื่องจากการแข่งขันของตลาด สองไตรมาสแรกที่บริษัททำงานมา
นั้น เราสามารถลดต้นทุนการผลิต ลงไปได้ประมาณ 15% แต่การลดต้นทุนการผลิตประมาณ 15% นั้นไม่
เพียงพอต่อการแข่งขัน คณะกรรมการบริษัทเพิ่งมีมติอนุมัติออกไปเมื่อเดือนที่แล้ว ให้ปรับลดค่าจ้างอีก
28% ยกเลิกค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งหมด ไม่มีการเพิ่มคน นั่นเป็นแผนระยะสั้นเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาการ
แข่งขัน ประเด็นที่พูดถึงจะวางแผนไตรมาสไปที่สามหรือสี่นนั้ ผมอยากจะเรียนท่านผูถ้ ือหุ้นว่าบริษัทมีแผน
อยู่แล้ว แต่จากสถานการณ์วันนี้ของการที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คุณเอกชัย
รายงานเบื้องต้นว่า ต้นทุนการผลิตถุงมือยางจากพลังงานจะเพิ่มขึ้นจาก 11-12% เป็น 24% หรือเพิ่มขึ้น
จากเฉลี ่ ย 11.09 บาท ขึ ้ น มาเป็ น ประมาณ 0.23 สตางค์ ทำให้ โ อกาสการแข่ ง ขั น เราน้ อ ยลงไป ซึ่ ง
ผลกระทบตรงนีเ้ ป็นสิ่งที่กรรมการต้องกลับไปวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ไม่ใช่ความผิดของ
ใคร แต่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านก็ต้องยอมรับว่า ความยากลำบากในการแข่งขันอนาคตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
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ต้นทุนเราสูงขึ้น เกิดจากเหตุใดทุกท่านทราบดีว่า การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น margin บางลงไป
ดังนั้น ประเด็นที่ผมจะเรียนท่านผู้ถือหุ้นให้สบายใจ คือ หลังจากที่เราไม่ได้รับอนุมัติเรื่องของการเพิ่ม
วัตถุประสงค์ กรรมการก็คงไม่น่ิงนอนใจ เราจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ เพื่อจะลดต้นทุนพลังงานไอน้ำให้
ได้ แต่การลดต้นทุนวิธีการใดนั้น ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า เมื่อเราต้องดำเนินการนั้นย่อมมีค่าใช้จ่าย ย่อมมี
ต้นทุนในการเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องของ Boiler เพื่อจะผลิตไอน้ำ อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผมในฐานะที่เป็น
ประธานคงต้องเข้าไปกับวิเคราะห์ เพราะถ้าต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เราจะมีแผนดำเนินการอย่างไร
วิเคราะห์ผลตอบแทนเป็นอย่างไร ค่าใช้จ่ายที่เราต้องสูญเสียไป รายได้ที่ต้องสูญเสียไปจากการที่เราไม่
สามารถจะเอาไอน้ำจากโรงงานหนึ่งส่งไปโรงงานสองได้ จากการที่ เราต้องลดการผลิตจากเดือนละแปด
สิบล้านชิ้น ลงมาเหลือเพียงห้าสิบห้าล้านชิ้นนั้น จะส่งผลกระทบอะไรกับเรื่องของบริษัทบ้าง ประเด็นทั้ง
ราคา ประเด็นทั้งปริมาณการผลิตที่จะเกิดผลกระทบตรงนี้ ทางกรรมการก็จะน้อมรับเข้าไป และจะเข้าไป
ดูการวางแผนแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคุณอนุวัฒน์ ที่อยากจะเห็นแผนการ
ทำงานที่ดีของเรา แต่ผมจะทำเรียนคุณอนุวัฒน์ว่า ตลอดเวลาที่เราทำงานทำงานกันมานั้น เราตระหนัก
เรื่องของการลดต้นทุนมาตลอด กรรมการบริษัทไม่เคยนิ่งนอนใจในเรื่องของการไม่ลดต้นทุน ไม่มีแผนการ
ทำงาน เราไม่ใช่คนไม่มีแผนการทำงาน แผนการทำงานนั้นสมัยที่พี่เป็นกรรมการอยู่ก็มีแผนการทำงาน ไม่
เป็นไรครับปัญหาย่อมเกิดขึน้ มา ปัญหามีไว้แก้ ปัญหามีไว้ให้สู้ปัญหามีไว้ให้สร้างความเข้มแข็ง เอาปัญหา
ที่เกิดขึ้นมาให้เป็นโอกาสการแข่งขันของเรา อย่ากังวลครับ กรรมการบริษัทน้อมรับสิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นเจ้านายของเราได้มีมีมติมา เราน้อมรับ ความดีที่เกิดขึน้ ก็เป็นผลของท่านผูถ้ ือหุน้ เป็นคนผลักดันให้เรา
ไป ความไม่ดีหรือความไม่เรียบร้อยทางกรรมการบริษัทคงต้องรับผิดชอบเรื่องนีไ้ ป ก็ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุก
ท่านสบายใจนะครับว่า เรากรรมการบริษัท เราจะทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ แต่อยากเรียนข้อเท็จจริงว่า
อนาคตต่อเเต่นี้ไปจะไม่ง่ายเหมือนที่เราคิด จากที่บริษัทอื่นลดต้นทุ นการผลิต บริษัทเรากลับต้องเพิ่ม
ต้นทุนเรื่องของพลังงาน แม้เราจะไปลดต้นทุนของแรงงานใดก็ตามแต่ ดังนัน้ ความยากลำบากอนาคตนั้น
มีแน่ ไม่มีเส้นทางที่จะโรยด้วยดอกกุหลาบต่อไปอีกแล้ว จะมีเส้นทางที่เราต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค ท่านผู้
ถือหุ้นทราบดีว่า อะไรคือปัญหาของบริษัท อะไรคือความจริงของบริษัท เราคงไม่ใช้ เวทีนี้มาถกเถียงกัน
เรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ การสร้างความเข้มแข็งให้ก ับบริษัท ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนกรรมการก็ รับ
ความเห็นของกรรมการทุกท่านที่ให้วันนี้ ในเรื่องของกรรมการตรวจสอบที่ชี้แจงเรื่องของการตรวจสอบ
third party ก็ตาม ในเรื่องของความเห็นของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้มา เราจะน้อมรับไป นำไปพิจารณาแก้ไข
ต่อไปครับ
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ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมจึงขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุน้ ทุกท่านครับ ขอปิดประชุม
ผู้ดำเนินการประชุม

ท่ า นประธานกล่ า วปิ ด ประชุ ม เวลา 10.11 น.

ขอบพระคุณท่านผู้ถอื หุ้นทุกท่านครับ
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(ประธานในที่ประชุม)
(ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(ผูต้ รวจรายงานการประชุม)
(นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี)
เลขานุการบริษัท
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