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WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 บริษทั ไว้ท์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)       ทะเบียนเลขที� 0107537000190 

                          เลขที� 75 ซอย รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์662 390 2445-54 แฟ็กซ ์662 391 7576                                    

 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั7งที9 1/2559 
 

เวลาและสถานที9 
                ประชุมเมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน 2559 โดยเริ�มประชุมเวลา 10.10 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) เลขที� 75 ซอยรูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื�อเริ�มการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทนรวมทัIงสิIน 53 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 12,564,297 หุน้ คิด
เป็นร้อยละ 70.39  ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทัIงหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� 32  
 
กรรมการบริษัทที9เข้าร่วมประชุม จาํนวน 4 ท่าน 
               1. นายสิทธิO   ปรุศุดาํเกิง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
               2. นายสลิล  ปิ� นขยนั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
               3. นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ 
               4. นางอารยา  เตชานนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ 
 
กรรมการบริษัทที9ลาประชุม จาํนวน 4 ท่าน 
               1. นายรัตน ์  โอสถานุเคราะห์ กรรมการ 
               2. นายธนา  ไชยประสิทธิO  กรรมการ 
               3. ผศ.ดร พิมพพ์นา  ปีตธวชัชยั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
               4. น.ส.จนัทรกานต ์ ศรีสวสัดิO   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
ผู้บริหารที9เข้าร่วมประชุม  จาํนวน 2 ท่าน 
  1. นายสุระชยั  อศัววเิชียรจินดา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บญัชีและปฏิบติัการ 
                2. นายภูอิช  สวสัดิบุญชยั ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

เริ9มประชุม 

                   นายสิทธิO   ปรุศุดาํเกิง ประธานที�ประชุมกล่าวเปิดประชุมและกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�มาร่วมประชุมทุกท่าน
และไดม้อบหมายให ้นางอารยา  เตชานนัท ์ เลขานุการที�ประชุม ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที�
กาํหนดในหนงัสือนดัประชุม เลขานุการที�ประชุมไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการและคุณสมัฤทธิO ชยั ตัIงหะรัฐ ตวัแทนที�ปรึกษา
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ทางการเงินอิสระ บริษทั หลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลส์ จาํกดั (มหาชน)  ทัIงนีI  เพื�อใหก้ารประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัI งนีI เป็นไป
ตามแนวทางบรรษทัภิบาลที�ดี เลขานุการที�ประชุมจึงไดแ้จง้หลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน ดงันีI  
• การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหนึ�งหุน้มีเสียงหนึ�งเสียง 

• ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึIนอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชีIขาด 

• การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที�ผูม้อบฉนัทะระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัIน 

• ผูที้�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเรื�องนัIน 
• บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงและไดแ้จกใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อ

หุน้/ผูรั้บมอบอาํนาจ ลงนามในบตัรคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ย และเจา้หนา้ที�บริษทัฯ จะจดัเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงและจะมีการสรุปผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท้ราบ หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีคาํถามในวาระใด 
โปรดแจง้ชื�อ และนามสกลุ ก่อนสอบถามดว้ย เพื�อจะบนัทึกในรายงานการประชุม 

 

วาระการประชุมที9กาํหนดในหนังสือเชิญประชุม มีดังต่อไปนี7 
 

วาระที9  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นครั7งที9 49 
            เลขานุการที�ประชุมแถลงที�ประชุมวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัI งที� 49 ประชุมเมื�อวนัองัคารที� 
26 เมษายน 2559 โดยไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมนีI   (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 ) 
ซึ�งคณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมถูกตอ้งตรงตามมติของที�ประชุม ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าว 
               ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอื�นเพิ�มเติม 
 
มตทิี9ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัI งที� 49 เมื�อวนัองัคารที� 26 เมษายน 2559 ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงันีI  
 
            มติ                                      จาํนวนหุน้                                ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัIงหมดของผูถื้อหุน้ที� 
                                                                                                         เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย                                         12,438,697                                      99.00 
ไม่เห็นดว้ย                                         125,600                                        1.00 
งดออกเสียง                                                   -                                                    - 
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วาระที9  2    พจิารณาอนุมตัใิห้บริษัทฯ เข้าซื7อหุ้นสามญัของบริษทั คสัตอม แพค จาํกดั จาก บริษทั รักษ์  มาร์เกต็ติ7ง 

จาํกดั  บริษัท ซอร์โต้ จาํกดั และ บริษัท ร็อคม่า โฮลดิ7งส์ จาํกดั  ซึ9งเป็นบุคคลที9เกี9ยวโยงกนัของบริษัทฯ โดยกรรมการ

และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดงักล่าว มคีวามสัมพนัธ์เข้าข่ายญาตสินิทกบักรรมการของบริษัทฯ โดยมบีริษัท 

หลกัทรัพย์  แอพเพลิ เวลธ์ จาํกดั (มหาชน) เป็นที9ปรึกษาทางการเงนิอสิระ (IFA) เพื9อแสดงความคดิเห็นต่อการเข้าซื7อ

หุ้นสามญัของบริษัทที9เกี9ยวโยงกนัและเสนอต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

 
คุณสมชยั ไชยศุภรากลุ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้Iแจงเพิ�มเติมรายละเอียดของวาระนีIต่อที�ประชุม ดงันีI  

เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์จึงไดว้า่จา้งบริษทั แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั (มหาชน) ซึ�ง
เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ไอเอฟเอ) เพื�อแสดงความคิดเห็นต่อการเขา้ซืIอหุน้สามญัของบริษทัที�เกี�ยวโยงกนั
และเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามที�ไดป้ระชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเมื�อเดือนเมษายน ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมผู ้
ถือหุน้วา่บริษทัฯ ไดใ้ชเ้วลาประมาณ 3 ปีที�ผา่นมาในการที�จะปรับเปลี�ยนองคก์ร ซึ�งเป็นบริษทัตวัแทนจาํหน่าย คือ 
เป็นบริษทัเทรดดิIง ไดด้าํเนินกิจการมาเป็นปีที� 50 ซึ�งก็เป็นธุรกิจที�ดีมีการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง ในระยะเวลา 20 ปีที�
ผา่นมานัIน ธุรกิจเทรดดิIง มีผลตอบแทนประมาณ 1.50 บาทต่อหุน้ เพิ�มขึIนเป็น 5 บาทต่อหุน้ แต่ถา้มองไปในอีก 20 
ปีขา้งหนา้ ค่อนขา้งน่าเป็นห่วง เพราะธุรกิจเทรดดิIงวนันีI  ไม่อาจอยูต่่อไปไดเ้พราะสภาพตลาดที�เปลี�ยนแปลงไป 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมถึงสภาวะการแข่งขนั อนัเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ เพราะฉะนัIนเรามีทางเลือกอยู ่ 2 
ทาง คือ ดาํเนินกิจการเช่นเดิม แตใ่นเชิงธุรกิจ หากไม่เติบโตก็คือการถดถอยซึ�งก็คงรับไม่ได ้เพราะเนื�องจากหนา้ที�
ฝ่ายบริหารตอ้งรับผิดชอบ เราตอ้งการใหเ้กิดความแตกต่างจากที�ทาํอยู ่  ถา้ไม่ทาํผลก็จะไม่ต่างกนั การดาํเนินการ
ครัI งนีI เป็นความตัIงใจและกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์ จากเมื�อ 3 ปีที�แลว้เราไดต้ดัสินใจเขา้ซืIอบริษทั อิมพีเรียล เคมี
คอลส์ จาํกดั โรงงานนีI ปัจจุบนัดาํเนินการผลิตเคมีภณัฑ ์ เราไดป้รับปรุงใหดี้ขึIน ดว้ยยทุธศาสตร์ที�กาํหนดไวเ้พื�อ
เพิ�มยอดสินคา้ส่งออก บริษทัเทรดดิIง ตอ้งมีการปรับตวั ซึ�งแนวคิดดงักล่าวก็ยนืยนัวา่สิ�งที�ทาํมาไดผ้ลเป็นที�น่า
พอใจ โดยสิ�งที�ตอ้งการทาํ 2 ลาํดบัแรก คือ ตอ้งการที�จะรับประกนัวา่บริษทัฯ สามารถเติบโตโดยที�ไม่อาศยัธุรกิจ
เทรดดิIง เท่านัIน จึงตอ้งซืIอโรงงาน ลาํดบัต่อมา คือ ถา้อยากใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบมากขึIน จาํเป็นตอ้งมีการขยาย
ธุรกิจ จะไม่สามารถอาศยัธุรกิจเทรดดิIง เพียงอยา่งเดียว 

ในธุรกิจบรรจุภณัฑนี์I   เป็นบริษทัที�ไวท้ก์รุ๊ป เคยทาํมาก่อนเมื�อประมาณ 20 ปีที�แลว้ บริษทั คสัตอม แพค 
จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งไวท้ก์รุ๊ป กบับริษทัที�ประเทศออสเตรเลีย คือ แอมคอร์ ผลประกอบการขาดทุน
อยา่งมากเกิดหนีI เสียกวา่ 50 ลา้นบาท ทางแกปั้ญหา คือ ตอ้งเลิกการร่วมลงทุน เพราะมีพนกังานต่างชาติ 7 คน คิด
เป็นครึ� งหนึ�งของค่าใชจ่้าย แตใ่นที�สุดทาง แอมคอร์ ขอถอนตวัก่อน ในขณะนัIนทางคณะกรรมการบริษทั มีมติไม่
เห็นดว้ยในการเขา้ซืIอกิจการเอง ทาง แอมคอร์ จึงไดเ้สนอขายใหบุ้ตรชายรับส่วนนีIไป สุดทา้ยไดต้ดัสินใจซืIอหุน้
ในส่วนของ แอมคอร์ 

ที�สาํคญั คือ เมื�อ 3 ปีที�แลว้ บริษทัฯ ไดเ้ปิดสาํนกังานตวัแทนในประเทศพม่า เพื�อที�จะถ่ายทอด
ความรู้ และเทคโนโลย ี บริษทัฯ สามารถที�จะยา้ยเครื�องจกัรเก่าไปประเทศพม่า ไดใ้นอนาคต สุดทา้ยในเรื�อง
ความเหมาะสมของราคาที�ซืIอ ขอมอบหมายใหคุ้ณสมัฤทธิO ชยั  ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดอ้ธิบายต่อไป 
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คุณสมัฤทธิO ชยั  ตัIงหะรัฐ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ไอเอฟเอ) ไดชี้Iแจงเพิ�มเติมเพื�อใหค้วามเห็นต่อการเขา้ทาํ
รายการ ดงันีI  

ขอ้ดีของการเขา้ทาํรายการ คือ 

• เป็นการลงทุนในธุรกิจที�บริษทัมีประสบการณ์ในการดาํเนินการและเป็นการลดค่าใชจ่้ายใน
การเปิดตลาดดว้ยบริษทัเอง 

• เพิ�มขนาดและโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

• เป็นการลงทุนเพื�อการขยายฐานธุรกิจออกไปในอุตสาหกรรมการผลิต เพื�อกระจายความเสี�ยง 
และสร้างรากฐานของบริษทัใหม้ั�นคงขึIน  

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํรายการ คือ 

• บริษทัมีขอ้มูลฐานลูกคา้ในธุรกิจบรรจุภณัฑพ์ลาสติกเพียงเลก็นอ้ย 

• ใชเ้งินลงทุนจาํนวน 192.00 ลา้นบาท ซึ�งเป็นเงินจาํนวนมาก  
ขอ้ดีของการไม่เขา้ทาํรายการ คือ  

• ไม่มีภาระหนีI สินและดอกเบีIยที�เพิ�มขึIน 

• สามารถนาํเงินทุนหมุนเวยีนไปใชด้าํเนินธุรกิจ  

• ลดความเสี�ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่  
ขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ทาํรายการ คือ 

• สูญเสียโอกาสในการเพิ�มรายได ้และอตัราผลตอบแทนที�ดีในระยะยาว 

• สูญเสียโอกาสในการเพิ�มช่องทางการทาํธุรกิจใหม่ และการกระจายความเสี�ยงทางธุรกิจ  
 

ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาหุน้ของกิจการตามการประเมินราคาดว้ยวธีิต่างๆ 
 วธีิการประเมนิราคาหุ้น ราคาประเมนิ มูลค่ากจิการสัดส่วน ความเหมาะสมของ 

(ล้านบาท) ร้อยละ 99.96 (ล้านบาท) วธีิการประเมนิ 

1. วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี 184.54 184.47 ไม่เหมาะสม 
2. วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี 236.32 236.23 เหมาะสม 

3. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด NA NA ไม่เหมาะสม 

4. วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 215.13-227.68 215.04-227.59 ไม่เหมาะสม 

5. วธีิอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุน้ 116.97-129.48 116.92-129.43 ไม่เหมาะสม 

6. วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 284.96 284.85 เหมาะสม 

 

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าที�เหมาะสมของรายการ โดยคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของ
บริษทั คสัตอม แพค จาํกดั ซึ�งคิดตามสดัส่วนที�บริษทัจะเขา้ทาํรายการในครัI งนีI  ไดมู้ลค่าเหมาะสมของรายการ 
คิดเป็นมูลค่าลงทุน 236.23 - 244.06 บาท ซึ�งสูงกวา่ราคาในการเขา้ทาํรายการในครัI งนีI ที� 192.00 ลา้นบาท หรือ
เทียบเท่ากบั 23.30 – 24.07 บาทตอ่หุน้ ซึ�งสูงกวา่ราคาในการเขา้ทาํรายการที� 18.94 บาทต่อหุน้ 
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ดงันัIนจึงมีความเห็นวา่ ราคามีความเหมาะสม ส่วนเงื�อนไขของการเขา้ทาํรายการ คือ หากที�ประชุมมี
มติอนุมติัทางบริษทัฯ จะเขา้ไปทาํสญัญาจะซืIอจะขายหุน้ ภายในเดือนธนัวาคม และจะมีการโอนสิทธิในช่วง
เดือนมกราคม 2560 เป็นตน้ไป ทัIงนีIขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํรายการและราคาที�
ประเมินตามที�ไดแ้จง้ในเอกสาร โดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ผูถื้อหุน้ควรมีมติอนุมติัในการ
เขา้ทาํรายการในครัI งนีI  
    

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ หากซืIอกิจการ คสัตอม แพค เขา้มาประมาณเดือนมกราคม จะรับรู้รายไดใ้นรอบปีหนา้ มี
ความคาดหวงัวา่จะไดรั้บผลตอบแทนประมาณเท่าใด และจะทาํใหธุ้รกิจหลกัของบริษทัฯ โดยรวมเป็นอยา่งไร 
เนื�องจากธุรกิจบรรจุภณัฑ ์ จะขึIนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจและหลายบริษทัดาํเนินธุรกิจประเภทเดียวกนันีI  ไม่มี
การเติบโต ซึ�งบางบริษทัก็มีผลประกอบการขาดทุน ธุรกิจนีI มีความเสี�ยงสูงมาก ประกอบกบักาํไรขัIนตน้
ค่อนขา้งตํ�า และมีความกงัวลในเรื�องการลงทุนเพิ�ม การเปลี�ยนเครื�องจกัรที�มีอยูจ่าํนวนมาก 

-    กรรมการผูจ้ดัการ ชีIแจง้วา่ ปัจจุบนัมีกาํไรประมาณปีละ 10 ลา้นบาท เมื�อไวท้ก์รุ๊ปเขา้ไป จะ
สามารถสร้างธุรกิจใหเ้ติบโตมากกวา่นีIไดอ้ยา่งแน่นอน ดว้ยชื�อเสียงและทรัพยากรที�มีมากกวา่ โดย
สิ�งที�จะทาํคือ การเพิ�มฐานลูกคา้ จากเดิมธุรกิจจาํหน่ายนํI ามนัเครื�อง ก็อาจขายกระป๋องนํI ามนัเครื�อง
เพิ�มได ้ และส่วนที�เป็นตวัต่อยอด คือ ประเทศพม่า บริษทัฯ สามารถโอนยา้ยเครื�องจกัรที�ความเร็ว
ตํ�าไปประเทศพม่าเพื�อเปิดช่องทางการลงทุน แต่ธุรกิจนีIไม่ลงทุนเพื�อรอลูกคา้ แต่จะตอ้งมีลูกคา้
ก่อนจึงจะลงทุน ส่วนเรื�องอตัราแลกเปลี�ยนเงิน เราคา้ขายเป็นเงินบาทอยูแ่ลว้ สรุป คือ อตัรา
ผลตอบแทนที�จะไดสู้งกวา่ฝากเงินไวใ้นธนาคาร 
 

มีตวัแทนของผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ราคาที�ซืIอขาย บริษทั คสัตอม แพค จาํกดั เมื�อก่อนกบัปัจจุบนัทาํไมต่างกนัมาก  
-    กรรมการผูจ้ดัการ ชีIแจง้วา่ ในอดีตนัIนทางบริษทั คสัตอม แพค จาํกดั ขาดทุนไม่มีกาํไรเหมือน

ปัจจุบนั ราคายอ่มตอ้งต่างกนั ในเวลานัIน ถา้ไวท้ก์รุ๊ป ไม่ขายออกไปก็เป็นภาระทางการเงิน เพื�อตดั
ปัญหาในการที�จะไปรับภาระหนีI  ทัIงยงัไม่มีใครสนใจซืIอกิจการ 
 

คุณสมัฤทธิO ชยั  ตัIงหะรัฐ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดชี้Iแจงเพิ�มเติมในเรื�องวธีิการคาํนวณราคา โดยจากที�ได้
เขา้ไปตรวจสอบ ณ โรงงานคสัตอม แพค พบวา่แม่พิมพ ์ (Mould) ไม่ไดใ้ชจ้าํนวนมาก ซึ�งนาํมาคาํนวณราคา

ทางตลาดไม่ได ้ จึงหกัมูลค่าแม่พิมพที์�ไม่ไดใ้ชง้านออกไป ทาํใหว้ธีิที� 2 วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี ลดลง
จากที�ประเมินไวเ้ดิม 280 ลา้นบาท ส่วนประมาณการทางการเงินที� คสัตอม แพค จดัทาํไว ้ 5 ปี จะมีกาํไร 
ประมาณ 10 ลา้นกวา่บาท ซึ�งใกลเ้คียงตามประมาณการที�ออกมา  
 

มีผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ คนขายไดก้าํไรประมาณเท่าใด เพราะจากเดิมราคาหุน้ละ 2 บาท เพิ�มขึIนเป็นหุน้ละ 
18.94 บาท 
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-    กรรมการผูจ้ดัการ ชีIแจงวา่ เท่าที�ทราบไดมี้การลงทุนเครื�องจกัรใหม่ประมาณ 50-60 ลา้นบาท 
บริษทัมีหนีIคาดวา่หกัลา้งไปประมาณ 30 ลา้นบาท ในส่วนเครื�องจกัรมีทัIงเก่าและใหม่ โดย
เครื�องจกัรทัIงหมดมี 526 รายการ เครื�องจกัรที�มีอายกุารใชง้านตามเอกสารแนบ 4 มีการแบ่งแยก
ชดัเจน เครื�องจกัรทุกเครื�องมีการบาํรุงรักษาอยา่งดี จะต่างกนัอยูที่�ความเร็วของการผลิต ฉะนัIนถา้
ดูแลอยา่งดีอายกุารใชง้านก็จะนาน เครื�องจกัรส่วนใหญ่ไดมี้การหกัค่าเสื�อมอยูแ่ลว้  

 

มีผูถื้อหุน้ สอบถามถึงความเสี�ยงในธุรกิจนีI  เนื�องจากแม่พิมพ ์ทาํขึIนมาเพื�อลูกคา้เฉพาะรายที�สนใจทาํผลิตภณัฑ ์
แพคเกจจิIง เพราะวา่การทาํแม่พิมพค์่อนขา้งยาก และตน้ทุนสูง ประกอบกบัมีความเสี�ยงในเรื�องของการปรับราคา
วตัถุดิบดว้ย 

-   กรรมการผูจ้ดัการ ไดอ้ธิบายวา่ โครงสร้างตน้ทุนหลกัของธุรกิจนีI  ประกอบดว้ยปัจจยัเสี�ยง 3 อยา่ง 
ไดแ้ก่ 

1. ราคาเมด็พลาสติก ซึ�งเป็นราคาที�ควบคุมไม่ได ้ราคานีI ขึIนอยูก่บัราคานํI ามนัดิบ 
2. ค่าพลงังาน ซึ�งก็ควบคุมไม่ได ้เพราะใชไ้ฟฟ้าเป็นหลกัในการผลิต มีค่าพลงังาน เอฟทีปรับขึIน-ลง

ตลอด ตอ้งใชไ้ฟฟ้าจาํนวนมากและใชต้ลอด 24 ชั�วโมง 
3. ค่าขนส่งสินคา้ เนื�องจากเป็นสินคา้ที�ตอ้งใชพื้Iนที�จดัเก็บมาก ส่งจากกรุงเทพฯ ไปสระบุรี อาํเภอหิน

กอง ถา้ราคานํI ามนัเปลี�ยน ราคาไฟฟ้าก็เปลี�ยน ผลคือ ตอ้งขึIนราคาลูกคา้ มีเหตุผลเดียวที�มีผลกระทบต่อกาํไร 
ฉะนัIนหากผูบ้ริหาร สามารถขึIนราคาไดต้รงเวลากบัปัจจยัทัIงสามดงักล่าว ก็ไม่ไดรั้บผลกระทบ ในปัจจุบนั         
คสัตอม แพค ไม่ไดท้าํแม่พิมพล่์วงหนา้ โดยจะทาํตามเทคโนโลยทีี�ลูกคา้มีคาํสั�งซืIอ ทาํตามแบบที�ลูกคา้กาํหนด
สเปคมาให ้ส่วนเรื�องค่าเช่าในทางบญัชี ไวท้ก์รุ๊ป ยงัคงรายไดใ้นส่วนนีI เช่นเดิม 

 

เมื�อไม่มีคาํถามเพิ�มเติม เลขานุการที�ประชุม ไดแ้จง้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียออกจากที�ประชุม เพื�อใหอิ้สระ
แก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงมติ  

  
มตทิี9ประชุม : ไม่อนุมติัการเขา้ซืIอหุน้สามญัของ บริษทั คสัตอม แพค  จาํกดั จาก บริษทั รักษ ์มาร์เก็ตติIง จาํกดั  บริษทั 
ซอร์โต ้จาํกดั  และ บริษทั ร็อคม่า โฮลดิIงส์ จาํกดั  เนื�องจากคะแนนเสียงตอ้งไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผูถื้อหุ้นที�มา
ประชุมโดยการมอบฉนัทะหรือมาประชุมดว้ยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงันีI  
  มติ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัIงหมดของผูถื้อหุน้ 
    ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 เห็นดว้ย                            6,251,319                                       51.10 
 ไม่เห็นดว้ย   5,016,718                                       41.01 
 งดออกเสียง 964,500                                         7.89 

หมายเหตุ  :   -    ผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีI  3 ท่าน คือ  1. นายสมชยั ไชยศุภรากุล  2. นายรักวทิย ์ไชยศุภรากลุ 
และ 3. นางอารยา เตชานนัท ์ซึ�งถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื�องนีI   โดยถือหุน้ในบริษทัฯ รวมจาํนวน 336,261 หุน้ 
ทาํใหจ้าํนวนเสียงของผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบั 12,232,537 เสียง 

-     มีผูถื้อหุน้ 2 ราย เขา้ร่วมประชุมเพิ�มจาํนวน 4,501 หุน้ 
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วาระที9 3    เรื9องอื9นๆ 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่ ทางผูบ้ริหารมีแผนสาํรองในการลงทุนอื�นหรือไม่  
- กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้Iแจงวา่ ขณะนีIยงัไม่มี ส่วนเรื�องการลงทุนในประเทศพม่า ทางผูบ้ริหาร

ประเมินวา่เป็นธุรกิจที�ตอ้งลงทุน และใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 
                 

ไม่มีมีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามในเรื�องอื�นๆ อีก กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�ได้
เสียสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในครัI งนีI  และประธานกรรมการไดก้ล่าวปิดประชุมเวลา  11.50  น. 
 
 
 
 
 
     .......................................... 
     ( นายสิทธิO   ปรุศุดาํเกิง ) 
           ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
    ..........................................                                              .............................................. 
    (  นายสมชยั  ไชยศุภรากลุ  )                                             (   นางอารยา   เตชานนัท ์ ) 
           กรรมการผูจ้ดัการ                                                รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ         
 


