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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558  บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) ห้องประชมุ 301 

เลขท่ี 858 หมูท่ี่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดั

สมทุรปราการ 10280 

เร่ิมประชมุเวลา 10.30 น. 

 นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์  กรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ เป็นเลขานกุารที่

ประชมุ  แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ จากการประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติแตง่ตัง้ 

พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ เป็น ประธานกรรมการ แทนนายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ แตก่ารประชมุในครัง้นี ้ได้

มอบหมายให้ นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ เป็น ประธานท่ีประชมุ และกลา่วแนะน าคณะกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ  รวมทัง้ผู้สอบบญัชีท่ีมาเข้าร่วมประชมุ โดยมีรายช่ือดงันี ้

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. พลเอกสมทตั    อตัตะนนัทน์  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสชุาติ   จิวะพรทิพย์  กรรมการ 
3. นายรัช     ทองวานิช        กรรมการ 
4. นายขวญัชยั    ณฏัฐ์เศรษฐ์  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
5. นายชาญชยั    อศัวกาญจน์   กรรมการ 
6. นายธเนศพล    มงคลรัตน์         กรรมการ 
7. นายราชนั    ควรหา                       กรรมการ 
8. พล ต.ท. ดร.ระพีพฒัน์   ปาละวงศ์    กรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวสวุรรณี    ลิมปนวงศ์แสน         กรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชี บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 

1. นางสาววิชนีย์  พนูพชัรพฒัน์ 
2. นางสาววิสสตุา     จริยธนากร 
3. นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต 

เลขานกุารแจ้งการลงคะแนนเสียงวา่  ในแตล่ะวาระ ถ้าไมม่ผีู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง จะถือวา่รับรองมติ

ดงักลา่วเป็นเอกฉนัท์  หากมีผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง ให้แสดงความประสงค์ใน  “บตัรลงคะแนนเสียง” ท่ีได้ 

 

เอกสารแนบ 1 
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แจกให้แล้ว และจะมีเจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัร เพ่ือมานบัคะแนน หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสยีในวาระใด จะต้อง

งดออกเสียในวาระนัน้ 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 52 ราย รวม

จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุทัง้สิน้ 361,489,175 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 62.15 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว

ทัง้หมด 581,654,647 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 เลขานกุาร ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึการลงมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ซึง่จะประกอบไปด้วย

คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 วาระท่ี 1    เป็นวาระรับรอง 

 วาระท่ี 2   เป็นวาระรับทราบ จงึไมต้่องลงมติ 

 วาระท่ี 3 – 7   ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

   ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 เม่ือชีแ้จงถงึวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อย  เลขานกุารเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตาม

ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2557 

 เลขานกุารได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ของ

บริษัท ซึง่ได้ถกูจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ปรากฎรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุ ซึง่ได้จดัสง่

มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึง่

ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ตามท่ีเลขานกุารเสนอด้วยคะแนนเสีย เหน็ด้วยจ านวน 361,489,175 เสียง 

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 

0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจ าปี 2557 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 % เปลี่ยนแปลง 
รายได้สทุธิ 806.98 757.45 เพ่ิมขึน้ 8.6% 
ต้นทนุขายและบริการ 682.80 633.21 เพ่ิมขึน้ 7.8% 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ 59.29 60.52 ลดลง 0.7% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 58.22 64.95 ลดลง 10.3% 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรับปี (15.04) (29.20) ลดลง 48.5% 
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เลขานกุารได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ประจ าปี 2557 (วาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น) 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และ บญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 เลขานกุารได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 “ตามท่ีผู้สอบบญัชีให้ความเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 

2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแตล่ะปีของ บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรใน

สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขตอ่งบการเงินข้างต้น  

และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และ

บญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557” 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 ตามท่ีเลขานกุารเสนอด้วยคะแนนเสีย เห็นด้วยจ านวน 361,489,175 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออก

เสียงจ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 4  พิจารณาไมจ่ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

 เลขานกุารได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิไมจ่ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน  ปันผล  

เน่ืองจากงบการเงินรวมของบริษัทขาดทนุสทุธิเบ็ดเสร็จเป็นจ านวน (15,040,050) บาท 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิไมจ่ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน  

ปันผล  ตามท่ีเลขานกุารเสนอด้วยคะแนนเสีย เห็นด้วยจ านวน 361,489,175 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียง

จ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

 เลขานกุารได้ชีแ้จงการลงคะแนนในวาระนี ้จะใช้การลงคะแนนเป็นรายบคุคล และกรรมการที่มีสว่นได้

เสียจะงดออกเสียงในวาระนี ้โดยกรรมท่ีหมดวาระในปี 2558 มีดงันี ้

1.  นายสชุาติ             จิวะพรทิพย์     กรรมการ 

2.  นายธเนศพล       มงคลรัตน์   กรรมการ 

3.  นายขวญัชยั      ณฏัฐ์เศรษฐ์   กรรมการ 

เลขานกุารได้เสนอให้ท่ีประชมุเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ ส าหรับปี 2558  จ านวน 3 ท่านคือ  
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1.  นายสชุาติ             จิวะพรทิพย์     กรรมการ 

2.  นายธเนศพล       มงคลรัตน์   กรรมการ 

3.  นายขวญัชยั      ณฏัฐ์เศรษฐ์   กรรมการ 

กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเหมือนเดิม เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ และสามารถ

พฒันาและน าพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไป โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคล ดงันี  ้

1. นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์  ตามท่ีเลขานกุาร

เสนอด้วยคะแนนเสีย เห็นด้วยจ านวน 349,327,648 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.64 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 3.36 เสียง) 

2. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ นายธเนศพล  มงคลรัตน์  ตามท่ีเลขานกุาร

เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 349,327,648 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.64 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 3.36 เสียง) 

3. นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์  ตามท่ีเลขานกุาร

เสนอด้วยคะแนนเสีย เห็นด้วยจ านวน 349,327,648 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.64 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 3.36 เสียง) 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

 เลขานกุารเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการ เบีย้ประชมุ/ครัง้/คน รวมทัง้คณะ/ปี 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 บาท 2,000,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 500,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 

150,000 บาท 

 คา่บ าเหน็จกรรมการปีละไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีใ้ห้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการในการ

พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
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มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตามท่ี

เลขานกุารเสนอด้วยคะแนนเสยี เห็นด้วยจ านวน 361,489,175 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 

เสียง) 

วาระท่ี  7  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2558 

 เลขานกุารเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท

ย่อย ประจ าปี 2558 โดยมีคา่ตอบแทนปีละไมเ่กิน 1,530,000 บาท และมีผู้สอบบญัชีได้รับอนญุาต ดงันี ้ 

 1.  นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   เลขท่ี  3970  หรือ 

 2.  นางสาวทิพวลัย์  นานานวุฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   เลขท่ี  3459  หรือ 

 3.  นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   เลขท่ี  5313 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติแตง่ตัง้นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ทะเบียนเลขท่ี 3970 หรือนางสาวทิพวลัย์  นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3459 หรือ 

นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313 หรือ แห่งบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2558 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปีรวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงิน 

1,530,000 บาท ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัทส านกังาน อีวาย 

จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน

ของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ตามท่ีเลขานกุารเสนอด้วยคะแนนเสีย เห็นด้วยจ านวน 361,489,175 

เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมเ่หน็ด้วย

จ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ไมม่ี 

 

ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น 

นายเมธี  รังษีวงศ์  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามถงึ ภาวะการแข่งขนั, แผนการด าเนินงานปี 2558, การใช้เงินเพ่ิมทนุ

ท่ีผ่านมา และจะมีการเพ่ิมทนุอีกหรือไม,่ ราคา warrant และโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ 

นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงวา่ สภาพเศรษฐกิจในปี 2557 เป็นช่วงขาลง 

ท าให้ผู้บริโภคขาดความมัน่ใจ ราคาวตัถดุิบปรับตวัสงูขึน้ แตท่างบริษัทก็สามารถเพ่ิมยอดขายและลดคา่ใช้จ่าย

ด้านต้นทนุ รวมถงึการควบคมุการใช้จ่ายให้ลดลงได้ ~10%  ภาพรวมผลด าเนินการดีขึน้ สว่นแผนด าเนินงานใน
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อนาคต ทางบริษัทมีนโยบายพฒันาสินค้า และเพ่ิมสดัส่วนการขายในตลาด และในปี 2558 ราคาวตัถดุิบมี

ความผนัผวน ทางบริษัทได้มีการควบคมุสินค้าคงคลงัอย่างใกล้ชิด และโครงการท่ีร่วมมือกบัคูค้่าพฒันาสินค้าท่ี

ได้ชลอไป เร่ิมกลบัมาด าเนินการตอ่ หากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไมผ่นัผวนไปกวา่นี ้ประมาณการยอดขาย

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ผลการด าเนินงานในปีนีน้่าจะสร้างความพอใจให้กบัผู้ ถือหุ้น 

นายราชนั  ควรหา กรรมการและกรรมการบริหารฝ่ายบญัชี-การเงิน ได้ชีแ้จงวา่ การเพ่ิมทนุครัง้ลา่สดุได้รับเงิน

จ านวน 387 ล้านบาท น าไปช าระเงินกู้ทัง้หมด ท าให้ลดภาระดอกเบีย้จากเดือนละ 3 ล้านบาท เหลือประมาณ

เดือนละ 1 ล้านบาท และยงัไมม่ีแผนการเพ่ิมทนุในอนาคต เน่ืองจากโครงสร้างเงินทนุเหมาะสมแล้ว โดยท าให้ 

D/E Ratio ลดลงจาก 2.78 เท่า เป็น 0.58 เท่า หลงัมีการเพ่ิมทนุ 

นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ เลขานกุาร ได้ชีแ้จงวา่ การก าหนดราคา Warrant เป็นการมองภาพรวมในอนาคต ซึง่

หากผลประกอบการดี ราคาก็จะเป็นไปตามกลไกตลาด  สว่นโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงก็จะต้องรายงานตอ่ กลต. อยู่แล้ว 

นายนิพนธ์  มโนมยางกรู ผู้ ถือหุ้นเสนอให้ทางบริษัทจดัท า “รายงานประจ าปี” เป็นรูปเลม่ และสอบถามถงึ

แผนการควบคมุปัจจยัภายนอกในตลาด, ความเป็นไปได้ในการขายให้ถงึเป้าหมายในปีนี,้ ผลกระทบและการ

เตรียมรับมือ AEC อย่างไร 

นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ ประธานกรรมการ ขอรับข้อเสนอการจดัท า “รายงานประจ าปี” ไปพิจารณา ส าหรับ

แผนการควบคมุปัจจยัภายนอกในตลาด และความเป็นไปได้ในการขายให้ถงึเป้าหมาย ขอชีแ้จงวา่เป็นปัจจยัท่ี

ไมส่ามารถควบคมุได้ แตท่างคณะผู้บริหารขอยืนยนัวา่จะท าให้ดีท่ีสดุ หากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไมต่กต ่าไป

กวา่นี ้สว่นการเตรียมรับมือกบั AEC ทางบริษัทได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด 

นายเมธี  รังษีวงศ์  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามถงึ Project ใหมม่ีอะไรบ้าง, สดัสว่นรายได้ในประเทศ และ

ตา่งประเทศ, ค าสัง่ซือ้ของลกูค้ารายใหญ่คือใคร มีแผนปรับลด D/E Ratio หรือไม ่และความเป็นไปได้ในการ

ปรับสทิธิหรือปรับลดราคา Warrant 

นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงวา่ส าหรับ Project ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปิดเผยข้อมลู ส าหรับการขายในตา่งประเทศ ได้มีการเพ่ิมฐานลกูค้าตา่งประเทศ สดัสว่นการขายตา่งประเทศ

อยู่ท่ี 19%  

นายราชนั  ควรหา กรรมการและกรรมการบริหารฝ่ายบญัชี-การเงิน ได้ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนั D/E Ratio = 0.58 

จะต้องปรับลดลงเน่ืองจากบริษัทมีภาระการผ่อนช าระหนีร้ะยะยาวทกุเดือน ซึง่จะท าให้หนีส้ินลดลงอย่าง

ตอ่เน่ือง และสว่นของทนุจะเพ่ิมขึน้จากผลประกอบการท่ีดีขึน้ ทัง้สองสว่นนีจ้ะท าให้ D/E ลดลงแน่นอน 
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นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ เลขานกุาร ได้ชีแ้จงวา่ Warrant ราคาต้องสะท้อนถงึอนาคต ถ้าผลประกอบการใน

อนาคตของบริษัทดีขึน้ ก็คงยงัไมม่ีการปรับราคาการใช้สทิธิ 

นายเมธี  รังษีวงศ์  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเพ่ิมเติมถงึค าสัง่ซือ้ในประเทศมี Contract เป็นอย่างไร, มีแผนการ

ลงทนุเพ่ิมหรือไม ่

นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จง ค าสัง่ซือ้ของลกูค้ามีสญัญาเป็นปี สว่น

แผนการลงทนุเพ่ิมคงต้องมองสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่ก่อนจะตดัสินใจเพ่ิมทนุคงต้องใช้ก าลงัการผลิตท่ี

เหลืออยู่ให้เตม็ก าลงัก่อน 

นางสาวปิยะรัตน์  ขนุจิต ผู้ รับมอบฉนัทะสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยสอบถามถงึ “โครงการตอ่ต้านคอร์ปรัปชัน่” 

ของทางบริษัทมีการด าเนินการอย่างไร 

นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงวา่ ทางบริษัทได้มีการก าหนด “นโยบายการ

ป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่” ตัง้แตปี่ 2557 ซึง่ครอบคลมุการท างานทกุด้าน สามารถดใูน website ของบริษัท 

และมีการจดัท า Code of conduct เพ่ือเป็นคูม่ือในการปฏิบตัิส าหรับพนกังานและผู้บริหารตัง้แตปี่ 2551 แสดง

ถงึ “จรรยาบรรณองค์กร” ท่ีมีอยู่โดยตลอดแล้ว 

พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์ กรรมการตรวจสอบได้ชีแ้จงวา่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบ

ข้อมลูอย่างละเอียด เพ่ือดแูลผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีประเดน็อื่น จะเสนอขึน้พิจารณาและหรือสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ใดเสนอประเดน็อื่นใดตอ่ท่ีประชมุ ประธานจงึกลา่วปิดการประชมุเวลา 11.30 น. 

ประธานท่ีประชมุ 

   ( นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ ) 

  

เลขานกุารบริษัท 

  

( นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ ) 

  




