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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

 

 ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558  บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) หอ้งประชุม 301 

เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ 10280 

เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 

 นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์ กรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์เป็นเลขานุการ

ท่ีประชุม  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติ

แต่งตั้ง พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ เป็น ประธานกรรมการ แทนนายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์แต่การประชุมใน

คร้ังน้ี ไดม้อบหมายให ้นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์เป็น ประธานท่ีประชุม และกล่าวแนะน าคณะกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ  รวมทั้งผูส้อบบญัชีท่ีมาเขา้ร่วมประชุม โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. พลเอกสมทตั    อตัตะนนัทน์  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุชาติ   จิวะพรทิพย ์  กรรมการ 
3. นายรัช     ทองวานิช        กรรมการ 
4. นายขวญัชยั    ณฏัฐเ์ศรษฐ์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายชาญชยั    อศัวกาญจน์   กรรมการ 
6. นายธเนศพล    มงคลรัตน์         กรรมการ 
7. นายราชนั    ควรหา                       กรรมการ 
8. พตท. ดร.ระพีพฒัน์   ปาละวงศ ์    กรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวสุวรรณี    ลิมปนวงศแ์สน         กรรมการตรวจสอบ 

ผูส้อบบญัชี บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 

1. นางสาววชินีย ์  พูนพชัรพฒัน์ 
2. นางสาววสิสุตา     จริยธนากร 
3. นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต 

เลขานุการแจง้การลงคะแนนเสียงวา่  ในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง จะถือวา่รับรอง

มติดงักล่าวเป็นเอกฉนัท ์ หากมีผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง ใหแ้สดงความประสงคใ์น  “บตัรลงคะแนนเสียง” 
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ท่ีไดแ้จกใหแ้ลว้ และจะมีเจา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัร เพื่อมานบัคะแนน หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียในวาระ

ใด จะตอ้งงดออกเสียในวาระนั้น 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 52 ราย 

รวมจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 361,489,175 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 62.15 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระ

แลว้ทั้งหมด 581,654,647 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

 เลขานุการ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงการลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย

คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 วาระท่ี 1    เป็นวาระรับรอง 

 วาระท่ี 2    เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ 

 วาระท่ี 3 – 7   ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 

   ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 เม่ือช้ีแจงถึงวธีิการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อย  เลขานุการเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 

ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 

 เลขานุการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

ของบริษทั ซ่ึงไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ปรากฎรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม ซ่ึง

ไดจ้ดัส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ตามท่ีเลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสีย เห็นดว้ยจ านวน 361,489,175 

เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็น

ดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และ บริษทัยอ่ย ประจ าปี 2557 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 % เปล่ียนแปลง 
รายไดสุ้ทธิ 806.98 757.45 เพิ่มข้ึน 8.6% 
ตน้ทุนขายและบริการ 682.80 633.21 เพิ่มข้ึน 7.8% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 59.29 60.52 ลดลง 0.7% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 58.22 64.95 ลดลง 10.3% 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (15.04) (29.20) ลดลง 48.5% 
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เลขานุการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทั

ยอ่ยประจ าปี 2557 (วาระน้ีไม่ตอ้งไดรั้บการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้) 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบดุล และ บญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 เลขานุการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 “ตามท่ีผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 และ 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของ 

บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่ง

มีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้  และไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557” 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 ตามท่ีเลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสีย เห็นดว้ยจ านวน 361,489,175 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 

100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง 

และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 4  พิจารณาไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

 เลขานุการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน  

ปันผล  เน่ืองจากงบการเงินรวมของบริษทัขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นจ านวน (15,040,050) บาท 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน  

ปันผล  ตามท่ีเลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสีย เห็นดว้ยจ านวน 361,489,175 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออก

เสียงจ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

 เลขานุการไดช้ี้แจงการลงคะแนนในวาระน้ี จะใชก้ารลงคะแนนเป็นรายบุคคล และกรรมการท่ีมี

ส่วนไดเ้สียจะงดออกเสียงในวาระน้ี โดยกรรมท่ีหมดวาระในปี 2558 มีดงัน้ี 

1.  นายสุชาติ             จิวะพรทิพย ์   ประธานกรรมการ 

2.  นายธเนศพล       มงคลรัตน์   กรรมการ 

3.  นายขวญัชยั      ณฏัฐเ์ศรษฐ์   กรรมการ 
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เลขานุการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ ส าหรับปี 2558  จ  านวน 3 ท่านคือ  

1.  นายสุชาติ             จิวะพรทิพย ์   กรรมการ 

2.  นายธเนศพล       มงคลรัตน์   กรรมการ 

3.  นายขวญัชยั      ณฏัฐเ์ศรษฐ์   กรรมการ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเหมือนเดิม เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และสามารถ

พฒันาและน าพาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัเลือกตั้ง นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์ ตามท่ีเลขานุการ

เสนอดว้ยคะแนนเสีย เห็นดว้ยจ านวน 349,327,648 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.64 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 3.36 เสียง) 

2. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัเลือกตั้ง นายธเนศพล  มงคลรัตน์  ตามท่ี

เลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสีย เห็นดว้ยจ านวน 349,327,648 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.64 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 

3.36 เสียง) 

3. นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ์ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัเลือกตั้ง นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ ตามท่ี

เลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสีย เห็นดว้ยจ านวน 349,327,648 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.64 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 

3.36 เสียง) 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

 เลขานุการเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการ เบ้ียประชุม/คร้ัง/คน รวมทั้งคณะ/ปี 

คณะกรรมการบริษทั 30,000 บาท 2,000,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 500,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 

150,000 บาท 
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- ค่าบ าเน็จกรรมการปีละไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการในการ

พิจารณาจดัสรรต่อไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตามท่ี

เลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสีย เห็นดว้ยจ านวน 361,489,175 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 

0 เสียง) 

วาระท่ี  7  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2558 

 เลขานุการเสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้ง บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย ประจ าปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 1,530,000 บาท และมีผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาต 

ดงัน้ี  

 1.  นางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3970  หรือ 

 2.  นางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3459  หรือ 

 3.  นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  5313 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งนางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 3970 หรือนางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3459 หรือ 

นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 หรือ แห่งบริษทัส านกังาน อีวาย 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีรวมทั้งส้ินเป็นจ านวน

เงิน 1,530,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทัส านกังาน อี

วาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ตามท่ีเลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสีย เห็นดว้ยจ านวน 

361,489,175 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 ไม่มี 

คุณเมธี  รังษีวงศ์  ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามถึง ภาวะการแข่งขนั, แผนการด าเนินงานปี 2558, การใชเ้งินเพิ่ม

ทุนท่ีผา่นมา และจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่, ราคา warrant และโครงสร้างการถือหุน้รายใหญ่ 
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นายขวัญชัย  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงวา่ สภาพเศรษฐกิจในปี 2557 เป็นช่วงขา

ลง ท าใหผู้บ้ริโภคขาดความมัน่ใจ ราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึน แต่ทางบริษทัก็สามารถเพิ่มยอดขายและลด

ค่าใชจ่้ายดา้นตน้ทุน รวมถึงการควบคุมการใชจ่้ายใหล้ดลงได ้~10%  ภาพรวมผลด าเนินการดีข้ึน ส่วนแผน

ด าเนินงานในอนาคต ทางบริษทัมีนโยบายพฒันาสินคา้ และเพิ่มสัดส่วนการขายในตลาด และในปี 2558 

ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวน ทางบริษทัไดมี้การควบคุมสินคา้คงคลงัอยา่งใกลชิ้ด และโครงการท่ีร่วมมือกบั

คู่คา้พฒันาสินคา้ท่ีไดช้ลอไป เร่ิมกลบัมาด าเนินการต่อ หากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ผนัผวนไปกวา่น้ี 

ประมาณการยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ผลการด าเนินงานในปีน้ีน่าจะสร้างความพอใจ

ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

นายราชัน  ควรหา กรรมการและกรรมการบริหารฝ่ายบญัชี-การเงิน ไดช้ี้แจงวา่ การเพิ่มทุนคร้ังล่าสุดไดรั้บ

เงินจ านวน 387 ลา้นบาท น าไปช าระเงินกูท้ ั้งหมด ท าใหล้ดภาระดอกเบ้ียจากเดือนละ 3 ลา้นบาท เหลือ

ประมาณเดือนละ 1 ลา้นบาท และยงัไม่มีแผนการเพิ่มทุนในอนาคต เน่ืองจากโครงสร้างเงินทุนเหมาะสม

แลว้ โดยท าให ้D/E Ratio ลดลงจาก 2.78 เท่า เป็น 0.58 เท่า หลงัมีการเพิ่มทุน 

นายพรีพนัธ์  จิวะพรทพิย์ เลขานุการ ไดช้ี้แจงวา่ การก าหนดราคา Warrant เป็นการมองภาพรวมในอนาคต 

ซ่ึงหากผลประกอบการดี ราคาก็จะเป็นไปตามกลไกตลาด  ส่วนโครงสร้างการถือหุน้รายใหญ่ หากมีการ

เปล่ียนแปลงก็จะตอ้งรายงานต่อ กลต. อยูแ่ลว้ 

คุณนิพนธ์  มโนมยางกูร ผูถื้อหุน้เสนอใหท้างบริษทัจดัท า “รายงานประจ าปี” เป็นรูปเล่ม และสอบถามถึง

แผนการควบคุมปัจจยัภายนอกในตลาด, ความเป็นไปไดใ้นการขายใหถึ้งเป้าหมายในปีน้ี, ผลกระทบและ

การเตรียมรับมือ AEC อยา่งไร 

นายสุชาติ  จิวะพรทพิย์ ประธานกรรมการ ขอรับขอ้เสนอการจดัท า “รายงานประจ าปี” ไปพิจารณา ส าหรับ

แผนการควบคุมปัจจยัภายนอกในตลาด และความเป็นไปไดใ้นการขายใหถึ้งเป้าหมาย ขอช้ีแจงวา่เป็นปัจจยั

ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่ทางคณะผูบ้ริหารขอยนืยนัวา่จะท าใหดี้ท่ีสุด หากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่

ตกต ่าไปกวา่น้ี ส่วนการเตรียมรับมือกบั AEC ทางบริษทัไดมี้การติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

คุณเมธี  รังษีวงศ์  ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามถึง Project ใหม่มีอะไรบา้ง, สัดส่วนรายไดใ้นประเทศ และ

ต่างประเทศ, ค าสั่งซ้ือของลูกคา้รายใหญ่คือใคร มีแผนปรับลด D/E Ratio หรือไม่ และความเป็นไปไดใ้น

การปรับสิทธิหรือปรับลดราคา Warrant 

นายขวัญชัย  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงวา่ส าหรับ Project ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปิดเผยขอ้มูล ส าหรับการขายในต่างประเทศ ไดมี้การเพิ่มฐานลูกคา้ต่างประเทศ สัดส่วนการขาย

ต่างประเทศอยูท่ี่ 19%  
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นายราชัน  ควรหา กรรมการและกรรมการบริหารฝ่ายบญัชี-การเงิน ไดช้ี้แจงวา่ ปัจจุบนั D/E Ratio = 0.58 

จะตอ้งปรับลดลงเน่ืองจากบริษทัมีภาระการผอ่นช าระหน้ีระยะยาวทุกเดือน ซ่ึงจะท าใหห้น้ีสินลดลงอยา่ง

ต่อเน่ือง และส่วนของทุนจะเพิ่มข้ึนจากผลประกอบการท่ีดีข้ึน ทั้งสองส่วนน้ีจะท าให ้D/E ลดลงแน่นอน 

นายพรีพนัธ์  จิวะพรทพิย์ เลขานุการ ไดช้ี้แจงวา่ Warrant ราคาตอ้งสะทอ้นถึงอนาคต ถา้ผลประกอบการ

ในอนาคตของบริษทัดีข้ึน ก็คงยงัไม่มีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ 

คุณเมธี  รังษีวงศ์  ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามเพิ่มเติมถึงค าสั่งซ้ือในประเทศมี Contract เป็นอยา่งไร, มี

แผนการลงทุนเพิ่มหรือไม่ 

นายขวัญชัย  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจง ค าสั่งซ้ือของลูกคา้มีสัญญาเป็นปี ส่วน

แผนการลงทุนเพิ่มคงตอ้งมองสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงก่อนจะตดัสินใจเพิ่มทุนคงตอ้งใชก้ าลงัการผลิตท่ี

เหลืออยูใ่ห้เตม็ก าลงัก่อน 

คุณปิยะรัตน์  ขุนจิต ผูรั้บมอบฉนัทะสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยสอบถามถึง “โครงการต่อตา้น

คอร์ปรัปชัน่” ของทางบริษทัมีการด าเนินการอยา่งไร 

นายขวัญชัย  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงวา่ ทางบริษทัไดมี้การก าหนด “นโยบาย

การป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่” ตั้งแต่ปี 2557 ซ่ึงครอบคลุมการท างานทุกดา้น สามารถดูใน website ของ

บริษทั และมีการจดัท า Code of conduct เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบติัส าหรับพนกังานและผูบ้ริหารตั้งแต่ปี 

2551 แสดงถึง “จรรยาบรรณองคก์ร” ท่ีมีอยูโ่ดยตลอดแลว้ 

พ.ต.ท.ดร.ระพพีฒัน์  ปาละวงศ์ กรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงวา่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การ

ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียด เพื่อดูแลผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

ประธานสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีประเด็นอ่ืน จะเสนอข้ึนพิจารณาและหรือสอบถาม

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดเสนอประเด็นอ่ืนใดต่อท่ีประชุม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.30 น. 

....................................................... ประธานท่ีประชุม 

       ( นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์) 

...................................................... เลขานุการบริษทั 

    ( นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์) 


