
หนา   1   ของจํานวน   15   หนา 

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 14/2551 

เม่ือวันศุกรท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2551 
ณ หองประชุมใหญบริษัทฯ เลขท่ี 103/25-34 หมูท่ี 17 ถ.เทพารักษ  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานคณะกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม 

 
เลขานุการท่ีประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มีผูถือหุนมาประชุมโดยตนเองและผูรับมอบฉันทะแทน

ผูถือหุน มาเขารวมประชุมรวม 81 ราย  คิดเปน   5.30% ของผูถือหุนท้ังหมด  นับจํานวนหุนได196,193,800  หุน
คิดเปน  65.09% ของจํานวนหุนท้ังหมด โดยแยกออกได ดังน้ี 

 
- มาประชุมดวยตนเองจํานวน       40   ราย คิดเปน     2.62% ของผูถือหุนท้ังหมด              

นับจํานวนหุนรวมกันได          24,087,400   หุน คิดเปน     7.99% ของจํานวนหุนท้ังหมด  
- และมีผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมจํานวน     41   ราย คิดเปน     2.68%  ของผูถือหุนท้ังหมด            

นับจํานวนหุนรวมได      172,106,400   หุน คิดเปน    57.10% ของจํานวนหุนท้ังหมด 
  

ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ และไดเชิญศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ประธานท่ีปรึกษากลาวเปดประชุม 

 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  ประธานท่ีปรึกษากลาวเปดประชุม  
 
เลขานุการท่ีประชุมไดแนะนําคณะกรรมการและผูบริหารรวมถึงผูสอบบัญชีต้ังแตเร่ิมการประชุม ดังน้ี 

 (1) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานท่ีปรึกษาและกรรมการ  
 (2) นายสมชัย  ไทยสงวนวรกุล  ประธานคณะกรรมการ, 
       ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 
 (3) นายอานะวัฒน  นาวินธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

  กรรมการสรรหาและกรรมการ  
 (4) นายสุกิจ  พันธวิศวาส  ประธานคณะกรรมการสรรหา, 

  กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
 (5) นายสมชาย  เตียงหงษากุล  กรรมการกําหนดคาตอบแทน,  
       กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
 (6) นายพุทธิพงษ  ดานบุญสุต  ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
       และกรรมการ 
 (7) นายสุรพล  แยมเกษม  กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการ 
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 (8) นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม  กรรมการ 
 (9) นายสมบุญ  เกิดหลิน   กรรมการบริหารและกรรมการ  
 (10) นายสามิตต  ผลิตกรรม  กรรมการผูจัดการ, กรรมการสรรหา 
       และกรรมการ 
 (11) นายรัฐภูมิ   นันทปถวี   รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 
 (12) นางสาวสุมาลี   รีวราบัณฑิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เลขานุการท่ีประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา  ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียง

เทากับจํานวนหุนท่ีถืออยูและหุนท่ีไดรับมอบฉันทะ โดยถือวาหน่ึง(1)หุนเทากับหน่ึง(1)เสียง ตามขอบังคับบริษัท
การออกเสียงลงคะแนนใหออกเสียงลงคะแนนผานบัตรลงคะแนนท่ีแจกใหผูถือหุนทุกทาน และเม่ือการลงคะแนน
เสร็จสิ้นในแตละวาระฯ ทางบริษัทไดจัดเจาหนาท่ีไวคอยเก็บบัตรลงคะแนน เพ่ือนําไปรวมคะแนนผานเคร่ือง
คอมพิวเตอรและจัดใหมีท่ีปรึกษากฎหมายตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระฯ   และแจงใหท่ีประชุม
รับทราบผลการลงคะแนนทุกๆวาระฯ 

 
ในการประชุมฯคร้ังน้ี บริษัทไดเพ่ิมชองทางใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการเสนอช่ือกรรมการ และ มี

สวนรวมในการกําหนดวาระการประชุมหรือสงคําถามเปนการลวงหนาผานทาง Website ของบริษัท อยางไรก็ดี
ในการจัดประชุมคร้ังน้ี ยังไมมีผูถือหุนเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมเพ่ิมเติมเขามา  
  
 เลขานุการที่ประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา กอนจะเร่ิมดําเนินการประชุมมีผูถือหุนเดินทางเขา
มารวมประชุมเพ่ิมเติมนับจํานวนหุนท่ีเพ่ิมขึ้นไดจํานวน  114,704 หุน   
 
 เลขานุการท่ีประชุมไดเร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2550  

ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 
  

เลขานุการท่ีประชุมเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2550 
ประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งไดสงไปใหผูถือหุนทราบลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุมคร้ัง
น้ีแลว  
 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550 ไดบันทึกถูกตองตามความ
เปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน 
 
 เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
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 นายสมยศ  ศักดิ์ศรีคุณากร : สมาคมสงเสริมการลงทุนไทย  ไดสอบถามวา จากป 2550 มีเงินสด 1,211
ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น 988 ลานบาท (ป 2549 223 ลานบาท)  จากการออกหุน 100 ลานหุน เพ่ือลงทุนไปขยาย
ผลิตภัณฑและสงออกไปตางประเทศ จึงขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับแผนการดําเนินการขยายผลิตภัณฑท่ีสงออก
ไปยังตางประเทศ  
 
 ประธานฯ  : ขออนุญาติผูถือหุนตอบคําถามน้ีในวาระท่ี 9  
  
 ผูถือหุนไมมีขอซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอใหท่ีประชุม
พิจารณาลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 9 ตุลาคม 
พ.ศ.2550 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  รับรองจํานวน         196,308,504 หุน   
  ไมรับรองจํานวน    ไมมี หุน  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี หุน  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 196,308,504 หุน คิดเปน 100% มีมติเปนเอก
ฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 
ดังกลาววาเปนรายงานการประชุมท่ีถูกตอง  
 
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2550 
  

ประธานฯมอบหมายใหนายสามิตต ผลิตกรรม กรรมการผูจัดการเปนผูรายงานผลการดําเนินงานใน
รอบป 2550 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

 
บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2547 และไดรับ

อนุมัติใหรับหลักทรัพยของบริษัทฯเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี               
21 ตุลาคม พ.ศ. 2547  
 
 โดยในรอบป 2550 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตเปนไปตามเปาหมายท่ีไดวางไว   
โดยบริษัทฯมีรายไดจากการขาย 2,711 ลานบาท รายไดอ่ืน 13 ลานบาท รวมมีรายได 2,724 ลานบาท มีคาใชจาย
จากตนทุนขาย 2,239 ลานบาท มีคาใชจายในการขายและบริหาร 212 ลานบาท สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุน 4 
ลานบาท ดอกเบ้ียจาย 26 ลานบาท หักภาษีเงินไดนิติบุคคล 37 ลานบาท ดังน้ันบริษัทฯจึงมีกําไรสุทธิ 206 ลาน
บาท คิดเปนกําไรสุทธิ 0.99 บาทตอหุน 
 



หนา   4   ของจํานวน   15   หนา 

  อน่ึง สําหรับปจจัยท่ีชวยเกื้อหนุนใหการดําเนินงานของบริษัทฯเจริญเติบโตและประสบความสําเร็จได
น้ันก็เพราะเนื่องมาจากความรวมมือรวมใจกันของพนักงานทุกคน รวมทั้งการไดรับความสนับสนุนและไววางใจ
ดวยดีเสมอมาจากลูกคา คูคาของบริษัทฯ และผูถือหุนทุกทานซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯขอขอบพระคุณ     
ทุกทานมา ณ โอกาสน้ี 
 
 นอกจากน้ี ในรอบป 2550 ท่ีผานมาบริษัทยังจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสังคมอาทิเชน การรวมบริจาคโลหิต 
การจัดสรางศาลารอรถหนาบริษัท  การเขารวมโครงการตานภัยยาเสพติดและการมอบทุนการศึกษาเด็ก 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2550 

 
 เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนน และขณะดําเนินการประชุมมีผูถือหุนเดินทางมาเขารวมประชุมเพิ่มเติมนับจํานวนหุน
ท่ีเพิ่มขึ้นไดจํานวน  55,000 หุน 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยจํานวน     196,363,504 หุน   
  ไมเห็นดวยจํานวน   ไมมี  หุน  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี หุน  
 
 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 196,363,504 หุน คิดเปน 100% เห็นดวย
และรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯในรอบป 2550 ตามท่ีนายสามิตต ผลิตกรรม กรรมการผูจัดการรายงาน
มาดังกลาวขางตนทุกประการ 
 
วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบป 2550  
  

ประธานฯ มอบหมายใหนายอานะวัฒน นาวินธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรายงาน 
 
นายอานะวัฒน นาวินธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอท่ีประชุมดังน้ี 

 
 ในป 2550 บริษัทฯไดจัดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีคุณสมบัติ และหนาท่ีรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน คือ 
  (1) นายอานะวัฒน   นาวินธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  (2) นายสุกิจ  พนัธวิศวาส  กรรมการตรวจสอบ 
  (3) นายสมชาย  เตียงหงษากุล  กรรมการตรวจสอบ 
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 ในรอบป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไดดําเนินการประชุม และดําเนินงานในเร่ืองดังตอไปนี้ 

1. การจัดทํางบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจําป พ.ศ. 2550 รวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี เพ่ือใหม่ันใจวารายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไปและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอครบถวนและเชื่อถือได พรอมท้ังใหขอสังเกตและ
รับทราบแนวทางแกไขปญหาที่เกิดประโยชนแกบริษัทฯ นอกจากน้ีไดสอบทานการเปดเผยรายการ
ระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมท้ังรายการที่เก่ียวโยงกันเพ่ือใหม่ันใจวา
บริษัทฯ ไดดําเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

2. ระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําป พ.ศ. 2550 
พรอมใหขอเสนอแนะกับหนวยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การติดตามและดําเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบ 

3. การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความ
เสี่ยง และความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงในดานนโยบาย แผนงาน การประสานงาน ใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 

4. พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และคาตอบแทนประจําป 2550 โดยพิจารณากระบวนการคัดเลือกวา
เปนไปตามขั้นตอนท่ีคณะกรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบไวโดยพิจารณาคุณสมบัติของ
สํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชี และเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 

5. การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท เปนรายการตามปกติธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขทาง
การคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันตามปกติธุรกิจ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับ
กิจการท่ีเก่ียวของ 

6. การปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ใหมีการปฏิบัติ
อยางถูกตอง 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในรอบป 2550 
 

 เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 
 นายสกล  งามเลิศชัย : ผูถือหุน ไดสอบถามวา จากรายงานประจําป 2550 หนา 152 เร่ืองผลการ
ตรวจสอบภายใน พบขอผิดพลาดของฝายตางๆ สาเหตุเกิดจากอะไรรบกวนคณะกรรมการชี้แจงตอผูถือหุน 
 



หนา   6   ของจํานวน   15   หนา 

 นายอานะวัฒน นาวินธรรม : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา เม่ือมีการตรวจ
พบขอผิดพลาด ทางคณะกรรมการตรวจสอบ  ฝายบริหาร และผูสอบบัญชีภายนอก จะรวมกันปรึกษาใหมีการ
ปรับปรุงแกไข  ซึ่งในบางคร้ังความเห็นของฝายบัญชีอาจไมตรงกับทางผูสอบบัญชีภายนอกหรืออาจมีหลักเกณฑ
บางอยางยังไมมีขอชัดเจนมากนัก แตเปนเร่ืองท่ีไมไดสําคัญมากก็จะปรึกษาและแกไขใหถูกตอง  
 นายรัฐภูมิ นันทปถวี : รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน  ไดชี้แจงตอท่ีประชุม เพ่ิมเติมวา  

1.) ระบบการจายเงิน บริษัทเห็นดวยกับขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีท่ีแนะนําใหมีการลําดับเลขท่ี
เอกสารในการจายเงินใหถูกตอง เน่ืองจากมีเลขที่ใบสําคัญจาย 2 ฉบับท่ีมีเลขท่ีไมถูกตอง จาก
ประเด็นดังกลาวจึงไดมีการไปตรวจสอบ ซึ่งทางบริษัทไมไดมีเจตนาที่มีความจงใจใหเกิดความไม
ถูกตองเชิงนโยบาย จึงขอชี้แจงวา  เกิดจากการบันทึกขอมูลผิดพลาดของพนักงาน  ซึ่งโดย
ภาพรวมพิจารณาแลวประเมินวาไมมีผลกระทบตอความถูกตองโดยรวมของฐานะการเงิน  ผลการ
ดําเนินงานและการตัดสินใจของนักลงทุน   

2.) ระบบการจัดซื้อ เปนการเรียงลําดับเลขท่ีของเอกสารใบรับสินคาบางฉบับท่ีมีเลขท่ีขามไป ซึ่ง
ระบบการจัดซึ้อผานขั้นตอนการอนุมัติจากผูมีอํานาจตามปกติ แตสิ่งท่ีพบเปนขั้นตอนของการรับ
สินคาท่ีสโตร ซึ่งจากการตรวจสอบไมพบวาเกิดจากสาเหตุใดแตเราไดขยายการตรวจสอบในเชิงลึก
มากขึ้นแลวไมพบขอผิดพลาดท่ีจะตามมาภายหลัง จึงขอสรุปวาจะใหความระมัดระวังในการจัดทํา
เอกสารรายการตางๆ และขอยืนยันวางบการเงินท่ีเปดเผยไมไดมีผลกระทบใดๆ ท่ีจะทําใหผูใชงบ
การเงินเกิดความเขาใจผิด 

  
 นายสกล  งามเลิศชัย : ผูถือหุน ไดกลาวขอบคุณท่ีชื้แจงปญหาท่ีเกิดขึ้น และแสดงความเชื่อม่ันในการ
ปฏิบัติงาน บรรษัทภิบาลท่ีดี การเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของบริษัทฯ 
 
 คุณสุกิจ  พันธวิศวาส : กรรมการตรวจสอบ  ไดชี้แจงตอท่ีประชุม เพ่ิมเติมวา กลไกท่ีผูถือหุนไดวางไว
และมอบหมายใหทางบริษัทฯรวมทั้งผูตรวจสอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบภายนอกไดทําหนาท่ีอยางเต็มท่ี แมในเร่ืองเล็กนอยทางบริษัทก็เปดเผยใหผูถือหุนทราบ
ไมละท้ิง ดังน้ันเร่ืองใหญๆ  ใหผูถือหุนวางใจทางบริษัทจะดูแลผลประโยชนของทานอยางเต็มท่ี  
 
 เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให
ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และขณะดําเนินการประชุมมีผูถือหุนเดินทางมาเขารวมประชุมเพ่ิมเติมนับจํานวน
หุนท่ีเพิ่มขึ้นไดจํานวน  100 หุน 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยจํานวน     196,363,604 หุน   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี หุน  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี หุน  
 



หนา   7   ของจํานวน   15   หนา 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 196,363,604หุน คิดเปน 100% เห็นดวย
และรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯในรอบป 2550 ตามท่ีนายอานะวัฒน 
นาวินธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานมาดังกลาวขางตนทุกประการ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2550  
 
 เลขานุการท่ีประชุมขอใหท่ีประชุมพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุนประจําป  ท่ีผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบและรับรองแลว ซึ่งไดสงไปใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุม คร้ังน้ีแลว 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมใหญผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนประจําป 2550 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบและรับรองเรียบรอยแลว 
 
 เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนน  
   
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยจํานวน     196,363,604 หุน   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี หุน  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี หุน  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 196,363,604 หุน คิดเปน 100% อนุมัติ
รับรองงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2550 ตามท่ีเสนอมาทุกประการ 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2550 
 
 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสามิตต ผลิตกรรม กรรมการผูจัดการเปนผูรายงานชี้แจงตอท่ีประชุม 
  
 นายสามิตต ผลิตกรรม กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงรายงานตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการของบริษัทฯ
ไดมีมติใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือขออนุมัติจัดสรรกําไรสะสมป 2550 ของบริษัทฯ ดังน้ี 

 กําไรสะสมยกมาจากปกอน    170  ลานบาท 
 บวกกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2550  206  ลานบาท 

รวมกําไรสะสมกอนการจัดสรร   376  ลานบาท 
 (หัก)จัดสรรเปนเงินปนผลประจํา ป 2549 
 งวดสุดทายตามมติท่ีประชุมสามัญประจําป  

คร้ังท่ี 13/2550 ใหแกผูถือหุน หุนละ 0.25 บาท  



หนา   8   ของจํานวน   15   หนา 

จํานวน 201,403,239 หุนเปนเงิน     50  ลานบาท 
(หัก)จัดสรรเปนเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 
201,403,329 หุน ในอัตราหุนละ 0.30 บาท ซึ่งคณะ 
กรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติจัดสรรจายใหแก 
ผูถือหุน ไปเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 เปนเงิน    60  ลานบาท 
จัดสรรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย     10  ลานบาท 
กําไรสะสมยกไปป 2551    256  ลานบาท 

   
 คงเหลือรอจายเงินปนผลคร้ังสุดทายใหแกผูถือหุนอีกในอัตราหุนละ0.25 บาท   จํานวน 301,403,329 หุน 
เปนเงินจํานวน 76 ลานบาทโดยกําหนดจายเงินปนผลงวดสุดทายน้ี ในวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2551  จึงขอใหท่ี
ประชุมพิจารณา 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมใหญผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร 
และจายเงินปนผลประจําป 2550 ในงวดสิ้นปในอัตราหุนละ 0.25 บาท  โดยกําหนดจายเงินปนผลงวดสุดทาย
สําหรับป 2550 ในวันศุกรท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2551 
 
 เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนน  
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยจํานวน     196,363,604 หุน   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี หุน  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี หุน  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 196,363,604 หุน คิดเปน 100%อนุมัติให
จัดสรรกําไรประจําป 2550 ไดตามท่ีนายสามิตต ผลิตกรรม กรรมการผูจัดการเสนอมาดังกลาวขางตนทุกประการ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนผูท่ีออกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมเปนผูรายงานชี้แจงตอท่ี
ประชุม 
 
 นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา เน่ืองดวยตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอท่ี 16 ไดกําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ังใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกให
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  ปจจุบันกรรมการของบริษัทมีจํานวนท้ังหมด 10 ทาน ดังน้ันกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระจํานวน 1 ใน 3 ก็คือจํานวน 4 ทาน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ทาน ท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระ
ในป 2551 น้ีคือ 
  (1) นายสมชัย  ไทยสงวนวรกุล ประธานคณะกรรมการ 
  (2) นายอานะวัฒน  นาวินธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (3) นายสามิตต  ผลิตกรรม กรรมการผูจัดการ 
  (4) นายพุทธิพงษ  ดานบุญสุต ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ จากประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ทาน ซึ่งไดอธิบายไวอยางละเอียดใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เห็นวากรรมการท่ีพนจากตําแหนงเปนผูมีความรู และความสามารถอันเปนประโยชน
ตอบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 ทาน กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯตออีกวาระหน่ึง 

 
 เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนน   

ขณะดําเนินการประชุมมีผูถือหุนเดินทางมาเขารวมประชุมเพิ่มเติมนับจํานวนหุนท่ีเพ่ิมขึ้นไดจํานวน 
58,000 หุน 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ เพ่ือกลับเขามา
เปนกรรมการของบริษัทฯตออีกวาระหน่ึง ดังน้ี 

 
 (1.) นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล 

  เห็นดวยจํานวน       196,421,604 หุน   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี หุน  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี หุน  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 196,421,604 หุน คิดเปน 100% เลือกต้ัง
นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯตอไปอีกวาระหน่ึง 
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 (2.) นายอานะวัฒน นาวินธรรม 
  เห็นดวยจํานวน       196,421,604 หุน   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี หุน  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี หุน  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 196,421,604 หุน คิดเปน 100% เลือกต้ัง
นายอานะวัฒน นาวินธรรม กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯตอไปอีกวาระหน่ึง 
  

(3.) นายสามิตต ผลิตกรรม 
  เห็นดวยจํานวน       196,421,604 หุน   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี หุน  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี หุน  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 196,421,604 หุน คิดเปน 100% เลือกต้ัง
นายสามิตต ผลิตกรรมกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯตอไปอีกวาระหน่ึง 
 

(4.) นายพุทธิพงษ ดานบุญสุต 
  เห็นดวยจํานวน       196,421,604 หุน   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี หุน  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี หุน  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 196,421,604 หุน คิดเปน 100% เลือกต้ัง
นายพุทธิพงษ ดานบุญสุต กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯตอไปอีกวาระหน่ึง 
  
 ดังน้ันคณะกรรมการของบริษัทจึงมีจํานวน 10 ทาน ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 (1) นายสมชัย   ไทยสงวนวรกุล  ประธานคณะกรรมการ 
 (2) ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  กรรมการอิสระ 
 (3) นายอานะวัฒน  นาวินธรรม  กรรมการอิสระ 
 (4) นายสุกิจ  พันธวิศวาส  กรรมการอิสระ 
 (5) นายสมชาย  เตียงหงษากุล  กรรมการอิสระ 
 (6) นายพุทธิพงษ  ดานบุญสุต  กรรมการอิสระ 
 (7) นายสุรพล  แยมเกษม  กรรมการ 
 (8) นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม  กรรมการ 
 (9) นายสมบุญ  เกิดหลิน   กรรมการ 
 (10) นายสามิตต  ผลิตกรรม  กรรมการ 
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วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 
 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมเปนผูรายงานชี้แจงตอท่ี
ประชุม 
 
 นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการท่ีประชุมไดรายงานชี้แจงตอท่ีประชุมวาตามท่ีประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุน คร้ัง 13/2550 ไดมีมติอนุมัติใหคณะกรรมการของบริษัทเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแก
คณะกรรมการของบริษัทฯไดตามขอบังคับของบริษัท ขอ 22 โดยวางหลักเกณฑใหพิจารณากําหนดคาตอบแทน
เทียบเคียงกับแนวทางของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยท้ังในประเทศและตางประเทศ
ท้ังน้ีใหคณะกรรมการของบริษัทฯสามารถปรับปรุงคาตอบแทนไดตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจโดย
คํานึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯเปนองคประกอบดวย 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ ขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการของบริษัทฯเปนผูมี
อํานาจพิจารณาจายคาตอบแทนสําหรับในป 2551 ใหแกกรรมการของบริษัทฯไดตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน 
ท้ังน้ีภายใตวงเงินไมเกิน 1,260,000 บาท (หน่ึงลานสองแสนหกหม่ืนบาทถวน) ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับ
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550 โดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาเบี้ยประชุมเพียงอยางเดียว 
 
 โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการแตละตําแหนง ดังน้ี 
 คณะกรรมการบริษัทฯ          ป 2551 (บาท/คร้ัง) 
 ประธานกรรมการ       30,000- 
 กรรมการ       15,000- 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ          ป 2551 (บาท/คร้ัง) 
 ประธานกรรมการ       20,000- 
 กรรมการ       10,000- 
 
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน         ป 2551 (บาท/คร้ัง) 
 ประธานกรรมการ       20,000- 
 กรรมการ       10,000- 
 
 คณะกรรมการสรรหา          ป 2551 (บาท/คร้ัง) 
 ประธานกรรมการ       20,000- 
 กรรมการ       10,000- 
 
 เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
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 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนน   
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยจํานวน       196,421,604 หุน   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี หุน  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี หุน  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 196,421,604 หุน คิดเปน 100% อนุมัติ
มอบอํานาจใหคณะกรรมการของบริษัทฯเปนผูมีอํานาจพิจารณาจายคาตอบแทนใหแกกรรมการของบริษัทฯได
ตามท่ีเสนอมาดังกลาวขางตนทุกประการ 
 
วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
  

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน เปน
ผูรายงานชี้แจงตอท่ีประชุม 

 
 นายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ตามรายชื่อผูสอบบัญชีดังน้ี 

1.) นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี3970  
2.) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516  
3.) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 
 
ซึ่งทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาแลว 2 ป เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

และบริษัทในเครือประจําป 2551 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
  

โดยผูสอบบัญชีดังกลาวมีความเปนอิสระ และไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ กับบริษัทฯ และหรือ
บริษัทในเครือ โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือสําหรับป 2551 ภายในวงเงินไมเกิน 
3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) ซึ่งตํ่ากวาคาสอบบัญชีในป 2550 จํานวน 20,000 บาท   
 

สําหรับคาบริการอ่ืน บริษัทฯและบริษัทในเครือไมมีการรับบริการอ่ืนจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบ
บัญชีสังกัด 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงต้ังผูสอบบัญชีจากสํานักงาน 

เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทในเครือตามท่ีกลาวขางตน 
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 เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนน   
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยจํานวน       196,421,604 หุน   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี หุน  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี หุน  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 196,421,604 หุน คิดเปน 100%อนุมัติ 
ใหแตงต้ังนางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3970 หรือ นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 จากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีป 2551 ตามท่ีไดเสนอมา
ขางตนทุกประการ 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
 เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 
 นายธงไชย  พรมลิขิตกุล : ผูถือหุน ไดสอบถามวา จากการประชุม AGM คร้ังท่ี 13/2550  ประธานได
พูดถึงงานประกอบเคร่ืองซักผาจากอิเลคโทรลักส จึงอยากใหเลาถึงความคืบหนาดังกลาวรวมทั้งแผนงานในป 
2552 และโรงงานใหมท่ีจะทําเคร่ืองแชแข็ง 
 

ประธานฯ : ไดชี้แจงวา เน่ืองจากอิเล็คโทรลักสไดยายโรงงานมาจากเดนมารก บริษัทจึงไดรับคําสั่งซื้อ
ในสวนงานโลหะแผนขึ้นรูปท้ังหมดซึ่งในปน้ีนาจะเติบโตขึ้น 80% และในสวนโรงงานผลิตเคร่ืองแชแข็งทาง
บริษัทไดก้ันโรงงานเพื่อปองกันฝุนเหล็กมาปนกับสแตนเลสเรียบรอยแลว   

ในป 2552 กําลังการผลิตประกอบเคร่ืองปรับอากาศท่ีระยองสามารถผลิตได 1 ลานหนวย และท่ีโรงงาน
แหลมฉบังผลิตได 2 ลานหนวย รวมแลวสามารถผลิตได 3 ลานหนวย ซึ่งกําลังการผลิตยังใชไมเต็ม 24 ชั่วโมง 
และคาดวายังไมมีโรงงานประกอบเคร่ืองปรับอากาศท่ีไหนใชการผลิตไดเต็ม 24 ชั่วโมงเน่ืองจาก Supplier ไม
สามารถสงของไดทัน สวนทางบริษัทไดจับเวลาแลวสามารถใชกําลังการผลิตประกอบเครื่องปรับอากาศอยูท่ี 16 
ชั่วโมงตอวัน 

 
ผูถือหุนไดสอบถามวา จากการอานบทวิเคราะห ทราบวามีลูกคาบางรายจะยกเลิกการสั่งซื้อ และทาง

ผูบริหารจะหายอดสั่งซื้อจากทางภาคตะวันออกกลางทดแทนจริงหรือไม 
 



หนา   14   ของจํานวน   15   หนา 

ประธานฯ : ไดชี้แจงวา การยกเลิกยอดสั่งซื้อไมมี มีแตจะเพ่ิมยอดสั่งซื้อ ซึ่งถาทางผูถือหุนทานใดทราบ
ขาวในลักษณะน้ีขอใหแจงและสอบถามเขามาท่ีบริษัทได ทางบริษัทฯ จะไดแกขาวและช้ีแจงเผยแพรใหผูถือหุน
ทราบอยางท่ัวถึงและถูกตอง 

 
ผูถือหุนไดสอบถามวา   LG จะยายฐานการผลิตจากเกาหลีมาท่ีแหลมฉบังจริงไหม 
 
ประธานฯ : ไดชี้แจงวาบริษัทผลิตสินคาให LG ท่ีระยอง และในสวน LG ท่ีปลวกแดงมีท้ังการผลิตท่ี

ขายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งระหวางน้ีบริษัทกําลังเจรจาในสวนของการสงออก  
 
นายสกล งามเลิศชัย : ผูถือหุน  ไดสอบถามวา ในการผลิตคอยลใชเคร่ืองจักรท่ีมีอยูแลวหรือตองส่ังซื้อ

เขามาใหม และถาซื้อเคร่ืองจักรใหมจะเขามาเม่ือไร 
 
ประธานฯ : ไดชี้แจงวา ท่ีโรงงานจังหวัดระยองมีเคร่ืองจักรอยูแลว 2 ตัว และในโรงงานแหลมฉบังทาง

บริษัทฯไดซื้อจากยอรคมา 3 ตัว และกําลังติดต้ังเคร่ืองจักรใหมจากประเทศญี่ปุนเฉลี่ยแลวราคาประมาณ 30-40 
ลานบาท เพ่ือจะทําการผลิตใหกับฟูจิสึโดยเฉพาะ โดยเคร่ืองจักรใหมจะเขามากอนสงกรานตเพ่ือติดต้ังและ
ทดลองใชงานในชวงหลังสงกรานตโดยจะเชิญลูกคาเขามาดู และรอรับการสั่งซื้อทันที  

 
นายสกล งามเลิศชัย : ผูถือหุน ไดสอบถามวา ในสวนของคอยลอะลูมิเนียม บริษัทจะดําเนินการผลิต
เม่ือไร 
 
ประธานฯ : ไดชี้แจงวา คอยลอลูมิเนียมที่ใชในรถยนตตอนน้ีอยูในชวงทดสอบอายุการใชงาน ซึ่งคาดวา

ในปหนาจะไดเห็นคอยลอลูมิเนียม 
 
นายสกล งามเลิศชัย : ผูถือหุน ไดสอบถามเก่ียวกับโรงงานฉีดพลาสติกวาจะสามารถเร่ิมการผลิตไดในป

น้ีเลยหรือไม หรือวาจะเปนป 2552 
 
ประธานฯ : ไดชี้แจงวาโรงงานฉีดพลาสติกท่ีระยองตอนน้ีไดเร่ิมผลิตและลงเคร่ืองจักรแลว 4  เคร่ือง 

ตอนน้ีไดนําแมพิมพของลูกคาท่ีเสียๆ มาแกไข และในสวนโรงงานฉีดพลาสติกท่ีแหลมฉบังก็จะเร่ิมปน้ี
เชนเดียวกัน 

 
ผูถือหุน  ไดสอบถามเพ่ิมเติมในสวนงานโลหะแผนขึ้นรูป วาในปน้ีจะสามารถทํากําไรไดหรือไม 
 
ประธาน ฯ : ไดชี้แจงวาในสวนงานโลหะแผนขึ้นรูปซึ่งตอนน้ีไดยายสายการผลิตบางสวนมาท่ี

สมุทรปราการเพ่ือประหยัดคาขนสง ซึ่งคาดวาในปน้ีนาจะสามารถทํากําไรได 
 



หนา   15   ของจํานวน   15   หนา 

ผูถือหุน  ไดสอบถามวา วัตถุดิบตนนํ้าท่ีบางสวนลูกคาจัดหาให และมีบางสวนท่ีบริษัทตองสั่งซื้อเอง 
อยากทราบวาในสวนท่ีบริษัทสั่งซื้อคิดเปนก่ีเปอรเซ็นตของการผลิตท้ังหมด 

 
ประธานฯ :   ไดชี้แจงวาวัตถุดิบท่ีบริษัทสั่งซื้อเองคิดเปน 80% ซึ่งทางบริษัทจะควบคุมราคาวัตถุดิบ

เสมอ 
 
ผูถือหุน  ไดสอบถามวา เร่ืองวันท่ีจัดประชุม ตรงกับวันเช็งเมงทุกปซึ่งมีผูถือหุนบางทานไมสามารถมา

เขารวมประชุมได 
 
ประธานฯ  ทางบริษัทจะรับไวพิจารณาและจะจัดประชุมไมใหตรงกับวันเช็งเมง 
 
ผูถือหุนไมมีขอซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
 ประธานฯจึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดเดินทางมาเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 14/2551 
และกลาวปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
    ลงชื่อ........................................................................ประธานท่ีประชุม 
                         ( นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ) 
 
 
    ลงชื่อ....................................................................ผูบันทึกการประชุม 
                    (นายเอนก    เสือรอด) 
 
 

      รับรองรายงานการประชุมถูกตอง 
 
    ................................................................................................................. 
    (นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล)        (นายสุรพล แยมเกษม) 
            กรรมการ 


