WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั ไว้ ท์กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที 0107537000190

เลขที 75 ซอย รู เบีย ถนนสุ ขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 662 390 2445-54 แฟ็ กซ์ 662 391 7576

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั7งที9 1/2559
เวลาและสถานที9
ประชุมเมือวันที 17 พฤศจิกายน 2559 โดยเริ มประชุมเวลา 10.10 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) เลขที 75 ซอยรู เบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร เมือเริ มการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมแทนรวมทัIงสิIน 53 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 12,564,297 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 70.39 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทัIงหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที 32
กรรมการบริษัททีเ9 ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 4 ท่าน
1. นายสิ ทธิO
ปรุ ศุดาํ เกิง
2. นายสลิล
ปิ นขยัน
3. นายสมชัย
ไชยศุภรากุล
4. นางอารยา
เตชานันท์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการ

กรรมการบริษัททีล9 าประชุม จํานวน 4 ท่าน
1. นายรัตน์
โอสถานุเคราะห์
2. นายธนา
ไชยประสิ ทธิO
3. ผศ.ดร พิมพ์พนา
ปี ตธวัชชัย
4. น.ส.จันทรกานต์
ศรี สวัสดิO

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้บริหารทีเ9 ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 2 ท่าน
1. นายสุระชัย
อัศววิเชียรจินดา ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน บัญชีและปฏิบตั ิการ
2. นายภูอิช
สวัสดิบุญชัย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคอมพิวเตอร์

เริ9มประชุม
นายสิ ทธิO ปรุ ศุดาํ เกิง ประธานทีประชุมกล่าวเปิ ดประชุมและกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทีมาร่ วมประชุมทุกท่าน
และได้มอบหมายให้ นางอารยา เตชานันท์ เลขานุการทีประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที
กําหนดในหนังสื อนัดประชุม เลขานุการทีประชุมได้กล่าวแนะนํากรรมการและคุณสัมฤทธิOชยั ตัIงหะรัฐ ตัวแทนทีปรึ กษา
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ทางการเงินอิสระ บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลส์ จํากัด (มหาชน) ทัIงนีI เพือให้การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัIงนีIเป็ นไป
ตามแนวทางบรรษัทภิบาลทีดี เลขานุการทีประชุมจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนีI
การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หนึงหุน้ มีเสี ยงหนึงเสี ยง
•
•
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึIนอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชีIขาด
•
การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามทีผูม้ อบฉันทะระบุ
ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านัIน
•
ผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนัIน
•
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงและได้แจกให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ขอให้ผถู ้ ือ
หุน้ /ผูร้ ับมอบอํานาจ ลงนามในบัตรคะแนนเสี ยงแต่ละวาระด้วย และเจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนน
เสี ยงและจะมีการสรุ ปผลการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระให้ทราบ หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีคาํ ถามในวาระใด
โปรดแจ้งชือ และนามสกุล ก่อนสอบถามด้วย เพือจะบันทึกในรายงานการประชุม

วาระการประชุ มที9กาํ หนดในหนังสื อเชิ ญประชุ ม มีดังต่ อไปนี7
วาระที9 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครั7งที9 49
เลขานุการทีประชุมแถลงทีประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัIงที 49 ประชุมเมือวันอังคารที
26 เมษายน 2559 โดยได้จดั ส่งสําเนารายงานให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมนีI (สิ งทีส่งมาด้วย 3 )
ซึงคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของทีประชุม ผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ คนใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอืนเพิมเติม
มติทปี9 ระชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัIงที 49 เมือวันอังคารที 26 เมษายน 2559 ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนีI
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวนหุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทัIงหมดของผูถ้ ือหุน้ ที
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
99.00
1.00
-

12,438,697
125,600
-
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วาระที9 2 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ บริษัทฯ เข้ าซื7อหุ้นสามัญของบริษทั คัสตอม แพค จํากัด จาก บริษทั รักษ์ มาร์ เก็ตติง7
จํากัด บริษัท ซอร์ โต้ จํากัด และ บริษัท ร็อคม่ า โฮลดิง7 ส์ จํากัด ซึ9งเป็ นบุคคลทีเ9 กีย9 วโยงกันของบริษัทฯ โดยกรรมการ
และผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทดังกล่าว
มีความสัมพันธ์ เข้ าข่ ายญาติสนิทกับกรรมการของบริษัทฯ
โดยมีบริษัท
หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน) เป็ นทีป9 รึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือ9 แสดงความคิดเห็นต่ อการเข้ าซือ7
หุ้นสามัญของบริษัททีเ9 กีย9 วโยงกันและเสนอต่ อผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ
คุณสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชI ีแจงเพิมเติมรายละเอียดของวาระนีIต่อทีประชุม ดังนีI
เพือให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ จึงได้วา่ จ้างบริ ษทั แอพเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน) ซึง
เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ (ไอเอฟเอ) เพือแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าซืIอหุน้ สามัญของบริ ษทั ทีเกียวโยงกัน
และเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ตามทีได้ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี เมือเดือนเมษายน ได้แจ้งต่อทีประชุมผู ้
ถือหุน้ ว่าบริ ษทั ฯ ได้ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ทีผ่านมาในการทีจะปรับเปลียนองค์กร ซึงเป็ นบริ ษทั ตัวแทนจําหน่าย คือ
เป็ นบริ ษทั เทรดดิIง ได้ดาํ เนินกิจการมาเป็ นปี ที 50 ซึงก็เป็ นธุรกิจทีดีมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ในระยะเวลา 20 ปี ที
ผ่านมานัIน ธุรกิจเทรดดิIง มีผลตอบแทนประมาณ 1.50 บาทต่อหุน้ เพิมขึIนเป็ น 5 บาทต่อหุน้ แต่ถา้ มองไปในอีก 20
ปี ข้างหน้า ค่อนข้างน่าเป็ นห่วง เพราะธุรกิจเทรดดิIงวันนีI ไม่อาจอยูต่ ่อไปได้เพราะสภาพตลาดทีเปลียนแปลงไป
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค รวมถึงสภาวะการแข่งขัน อันเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ เพราะฉะนัIนเรามีทางเลือกอยู่ 2
ทาง คือ ดําเนินกิจการเช่นเดิม แต่ในเชิงธุรกิจ หากไม่เติบโตก็คือการถดถอยซึงก็คงรับไม่ได้ เพราะเนืองจากหน้าที
ฝ่ ายบริ หารต้องรับผิดชอบ เราต้องการให้เกิดความแตกต่างจากทีทําอยู่ ถ้าไม่ทาํ ผลก็จะไม่ต่างกัน การดําเนินการ
ครัIงนีIเป็ นความตัIงใจและกําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ จากเมือ 3 ปี ทีแล้วเราได้ตดั สิ นใจเข้าซืIอบริ ษทั อิมพีเรี ยล เคมี
คอลส์ จํากัด โรงงานนีIปัจจุบนั ดําเนินการผลิตเคมีภณั ฑ์ เราได้ปรับปรุ งให้ดีขI ึน ด้วยยุทธศาสตร์ทีกําหนดไว้เพือ
เพิมยอดสิ นค้าส่งออก บริ ษทั เทรดดิIง ต้องมีการปรับตัว ซึงแนวคิดดังกล่าวก็ยนื ยันว่าสิ งทีทํามาได้ผลเป็ นทีน่า
พอใจ โดยสิ งทีต้องการทํา 2 ลําดับแรก คือ ต้องการทีจะรับประกันว่าบริ ษทั ฯ สามารถเติบโตโดยทีไม่อาศัยธุรกิจ
เทรดดิIง เท่านัIน จึงต้องซืIอโรงงาน ลําดับต่อมา คือ ถ้าอยากให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบมากขึIน จําเป็ นต้องมีการขยาย
ธุรกิจ จะไม่สามารถอาศัยธุรกิจเทรดดิIง เพียงอย่างเดียว
ในธุรกิจบรรจุภณั ฑ์นI ี เป็ นบริ ษทั ทีไว้ทก์ รุ๊ ป เคยทํามาก่อนเมือประมาณ 20 ปี ทีแล้ว บริ ษทั คัสตอม แพค
จํากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่างไว้ทก์ รุ๊ ป กับบริ ษทั ทีประเทศออสเตรเลีย คือ แอมคอร์ ผลประกอบการขาดทุน
อย่างมากเกิดหนีIเสี ยกว่า 50 ล้านบาท ทางแก้ปัญหา คือ ต้องเลิกการร่ วมลงทุน เพราะมีพนักงานต่างชาติ 7 คน คิด
เป็ นครึ งหนึงของค่าใช้จ่าย แต่ในทีสุดทาง แอมคอร์ ขอถอนตัวก่อน ในขณะนัIนทางคณะกรรมการบริ ษทั มีมติไม่
เห็นด้วยในการเข้าซืIอกิจการเอง ทาง แอมคอร์ จึงได้เสนอขายให้บุตรชายรับส่วนนีIไป สุดท้ายได้ตดั สิ นใจซืIอหุน้
ในส่วนของ แอมคอร์
ทีสําคัญ คือ เมือ 3 ปี ทีแล้ว บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสํานักงานตัวแทนในประเทศพม่า เพือทีจะถ่ายทอด
ความรู ้ และเทคโนโลยี บริ ษทั ฯ สามารถทีจะย้ายเครื องจักรเก่าไปประเทศพม่า ได้ในอนาคต สุดท้ายในเรื อง
ความเหมาะสมของราคาทีซืIอ ขอมอบหมายให้คุณสัมฤทธิOชยั ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้อธิบายต่อไป
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คุณสัมฤทธิOชยั ตัIงหะรัฐ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ (ไอเอฟเอ) ได้ชI ีแจงเพิมเติมเพือให้ความเห็นต่อการเข้าทํา
รายการ ดังนีI
ข้อดีของการเข้าทํารายการ คือ
• เป็ นการลงทุนในธุรกิจทีบริ ษทั มีประสบการณ์ในการดําเนินการและเป็ นการลดค่าใช้จ่ายใน
การเปิ ดตลาดด้วยบริ ษทั เอง
• เพิมขนาดและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
• เป็ นการลงทุนเพือการขยายฐานธุรกิจออกไปในอุตสาหกรรมการผลิต เพือกระจายความเสี ยง
และสร้างรากฐานของบริ ษทั ให้มนคงขึ
ั Iน
ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ คือ
• บริ ษทั มีขอ้ มูลฐานลูกค้าในธุรกิจบรรจุภณั ฑ์พลาสติกเพียงเล็กน้อย
• ใช้เงินลงทุนจํานวน 192.00 ล้านบาท ซึงเป็ นเงินจํานวนมาก
ข้อดีของการไม่เข้าทํารายการ คือ
• ไม่มีภาระหนีIสินและดอกเบีIยทีเพิมขึIน
• สามารถนําเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ดาํ เนินธุรกิจ
• ลดความเสี ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
ข้อด้อยของการไม่เข้าทํารายการ คือ
• สูญเสี ยโอกาสในการเพิมรายได้ และอัตราผลตอบแทนทีดีในระยะยาว
• สูญเสี ยโอกาสในการเพิมช่องทางการทําธุรกิจใหม่ และการกระจายความเสี ยงทางธุรกิจ
ตารางสรุ ปเปรี ยบเทียบราคาหุน้ ของกิจการตามการประเมินราคาด้วยวิธีต่างๆ
วิธีการประเมินราคาหุ้น
ราคาประเมิน
มูลค่ ากิจการสัดส่ วน
(ล้ านบาท)
ร้ อยละ 99.96 (ล้ านบาท)
1. วิธีมูลค่าหุน้ ตามบัญชี
184.54
184.47
2. วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชี
236.32
236.23
3. วิธีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด
NA
NA
4. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
215.13-227.68
215.04-227.59
5. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุน้
116.97-129.48
116.92-129.43
6. วิธีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
284.96
284.85

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมิน
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม

ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าทีเหมาะสมของรายการ
โดยคํานวณมูลค่ายุติธรรมของ
บริ ษทั คัสตอม แพค จํากัด ซึงคิดตามสัดส่วนทีบริ ษทั จะเข้าทํารายการในครัIงนีI ได้มูลค่าเหมาะสมของรายการ
คิดเป็ นมูลค่าลงทุน 236.23 - 244.06 บาท ซึงสูงกว่าราคาในการเข้าทํารายการในครัIงนีIที 192.00 ล้านบาท หรื อ
เทียบเท่ากับ 23.30 – 24.07 บาทต่อหุน้ ซึงสูงกว่าราคาในการเข้าทํารายการที 18.94 บาทต่อหุน้
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ดังนัIนจึงมีความเห็นว่า ราคามีความเหมาะสม ส่วนเงือนไขของการเข้าทํารายการ คือ หากทีประชุมมี
มติอนุมตั ิทางบริ ษทั ฯ จะเข้าไปทําสัญญาจะซืIอจะขายหุน้ ภายในเดือนธันวาคม และจะมีการโอนสิ ทธิในช่วง
เดือนมกราคม 2560 เป็ นต้นไป ทัIงนีIขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาข้อดี ข้อด้อยของการเข้าทํารายการและราคาที
ประเมินตามทีได้แจ้งในเอกสาร โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรมีมติอนุมตั ิในการ
เข้าทํารายการในครัIงนีI
มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามว่า หากซืIอกิจการ คัสตอม แพค เข้ามาประมาณเดือนมกราคม จะรับรู ้รายได้ในรอบปี หน้า มี
ความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนประมาณเท่าใด และจะทําให้ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ โดยรวมเป็ นอย่างไร
เนืองจากธุรกิจบรรจุภณั ฑ์ จะขึIนอยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจและหลายบริ ษทั ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันนีI ไม่มี
การเติบโต ซึงบางบริ ษทั ก็มีผลประกอบการขาดทุน ธุรกิจนีIมีความเสี ยงสูงมาก ประกอบกับกําไรขัIนต้น
ค่อนข้างตํา และมีความกังวลในเรื องการลงทุนเพิม การเปลียนเครื องจักรทีมีอยูจ่ าํ นวนมาก
- กรรมการผูจ้ ดั การ ชีIแจ้งว่า ปั จจุบนั มีกาํ ไรประมาณปี ละ 10 ล้านบาท เมือไว้ทก์ รุ๊ ปเข้าไป จะ
สามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตมากกว่านีIได้อย่างแน่นอน ด้วยชือเสี ยงและทรัพยากรทีมีมากกว่า โดย
สิ งทีจะทําคือ การเพิมฐานลูกค้า จากเดิมธุรกิจจําหน่ายนํIามันเครื อง ก็อาจขายกระป๋ องนํIามันเครื อง
เพิมได้ และส่วนทีเป็ นตัวต่อยอด คือ ประเทศพม่า บริ ษทั ฯ สามารถโอนย้ายเครื องจักรทีความเร็ ว
ตําไปประเทศพม่าเพือเปิ ดช่องทางการลงทุน แต่ธุรกิจนีIไม่ลงทุนเพือรอลูกค้า แต่จะต้องมีลูกค้า
ก่อนจึงจะลงทุน ส่วนเรื องอัตราแลกเปลียนเงิน เราค้าขายเป็ นเงินบาทอยูแ่ ล้ว สรุ ป คือ อัตรา
ผลตอบแทนทีจะได้สูงกว่าฝากเงินไว้ในธนาคาร
มีตวั แทนของผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ราคาทีซืIอขาย บริ ษทั คัสตอม แพค จํากัด เมือก่อนกับปั จจุบนั ทําไมต่างกันมาก
- กรรมการผูจ้ ดั การ ชีIแจ้งว่า ในอดีตนัIนทางบริ ษทั คัสตอม แพค จํากัด ขาดทุนไม่มีกาํ ไรเหมือน
ปั จจุบนั ราคาย่อมต้องต่างกัน ในเวลานัIน ถ้าไว้ทก์ รุ๊ ป ไม่ขายออกไปก็เป็ นภาระทางการเงิน เพือตัด
ปั ญหาในการทีจะไปรับภาระหนีI ทัIงยังไม่มีใครสนใจซืIอกิจการ
คุณสัมฤทธิOชยั ตัIงหะรัฐ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ได้ชI ีแจงเพิมเติมในเรื องวิธีการคํานวณราคา โดยจากทีได้
เข้าไปตรวจสอบ ณ โรงงานคัสตอม แพค พบว่าแม่พิมพ์ (Mould) ไม่ได้ใช้จาํ นวนมาก ซึงนํามาคํานวณราคา
ทางตลาดไม่ได้ จึงหักมูลค่าแม่พมิ พ์ทีไม่ได้ใช้งานออกไป ทําให้วธิ ีที 2 วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชี ลดลง
จากทีประเมินไว้เดิม 280 ล้านบาท ส่วนประมาณการทางการเงินที คัสตอม แพค จัดทําไว้ 5 ปี จะมีกาํ ไร
ประมาณ 10 ล้านกว่าบาท ซึงใกล้เคียงตามประมาณการทีออกมา
มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามว่า คนขายได้กาํ ไรประมาณเท่าใด เพราะจากเดิมราคาหุน้ ละ 2 บาท เพิมขึIนเป็ นหุน้ ละ
18.94 บาท

-5-

- กรรมการผูจ้ ดั การ ชีIแจงว่า เท่าทีทราบได้มีการลงทุนเครื องจักรใหม่ประมาณ 50-60 ล้านบาท
บริ ษทั มีหนีIคาดว่าหักล้างไปประมาณ 30 ล้านบาท ในส่วนเครื องจักรมีทI งั เก่าและใหม่ โดย
เครื องจักรทัIงหมดมี 526 รายการ เครื องจักรทีมีอายุการใช้งานตามเอกสารแนบ 4 มีการแบ่งแยก
ชัดเจน เครื องจักรทุกเครื องมีการบํารุ งรักษาอย่างดี จะต่างกันอยูท่ ีความเร็ วของการผลิต ฉะนัIนถ้า
ดูแลอย่างดีอายุการใช้งานก็จะนาน เครื องจักรส่วนใหญ่ได้มีการหักค่าเสื อมอยูแ่ ล้ว
มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามถึงความเสี ยงในธุรกิจนีI เนืองจากแม่พิมพ์ ทําขึIนมาเพือลูกค้าเฉพาะรายทีสนใจทําผลิตภัณฑ์
แพคเกจจิIง เพราะว่าการทําแม่พิมพ์ค่อนข้างยาก และต้นทุนสูง ประกอบกับมีความเสี ยงในเรื องของการปรับราคา
วัตถุดิบด้วย
- กรรมการผูจ้ ดั การ ได้อธิบายว่า โครงสร้างต้นทุนหลักของธุรกิจนีI ประกอบด้วยปัจจัยเสี ยง 3 อย่าง
ได้แก่
1. ราคาเม็ดพลาสติก ซึงเป็ นราคาทีควบคุมไม่ได้ ราคานีIขI ึนอยูก่ บั ราคานํIามันดิบ
2. ค่าพลังงาน ซึงก็ควบคุมไม่ได้ เพราะใช้ไฟฟ้ าเป็ นหลักในการผลิต มีค่าพลังงาน เอฟทีปรับขึIน-ลง
ตลอด ต้องใช้ไฟฟ้ าจํานวนมากและใช้ตลอด 24 ชัวโมง
3. ค่าขนส่งสิ นค้า เนืองจากเป็ นสิ นค้าทีต้องใช้พIนื ทีจัดเก็บมาก ส่งจากกรุ งเทพฯ ไปสระบุรี อําเภอหิ น
กอง ถ้าราคานํIามันเปลียน ราคาไฟฟ้ าก็เปลียน ผลคือ ต้องขึIนราคาลูกค้า มีเหตุผลเดียวทีมีผลกระทบต่อกําไร
ฉะนัIนหากผูบ้ ริ หาร สามารถขึIนราคาได้ตรงเวลากับปั จจัยทัIงสามดังกล่าว ก็ไม่ได้รับผลกระทบ ในปัจจุบนั
คัสตอม แพค ไม่ได้ทาํ แม่พิมพ์ล่วงหน้า โดยจะทําตามเทคโนโลยีทีลูกค้ามีคาํ สังซืIอ ทําตามแบบทีลูกค้ากําหนด
สเปคมาให้ ส่วนเรื องค่าเช่าในทางบัญชี ไว้ทก์ รุ๊ ป ยังคงรายได้ในส่วนนีIเช่นเดิม
เมือไม่มีคาํ ถามเพิมเติม เลขานุการทีประชุม ได้แจ้งให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยออกจากทีประชุม เพือให้อิสระ
แก่ผถู ้ ือหุน้ ในการออกเสี ยงลงมติ
มติทปี9 ระชุม : ไม่อนุมตั ิการเข้าซืIอหุน้ สามัญของ บริ ษทั คัสตอม แพค จํากัด จาก บริ ษทั รักษ์ มาร์ เก็ตติIง จํากัด บริ ษทั
ซอร์ โต้ จํากัด และ บริ ษทั ร็ อคม่า โฮลดิIงส์ จํากัด เนื องจากคะแนนเสี ยงต้องไม่น้อยกว่าสามในสี ของผูถ้ ือหุ ้นที มา
ประชุมโดยการมอบฉันทะหรื อมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงดังนีI
มติ
จํานวนหุน้
ร้อยละของจํานวนหุน้ ทัIงหมดของผูถ้ ือหุน้
ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
6,251,319
51.10
ไม่เห็นด้วย
5,016,718
41.01
งดออกเสี ยง
964,500
7.89
หมายเหตุ : - ผูไ้ ม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนีI 3 ท่าน คือ 1. นายสมชัย ไชยศุภรากุล 2. นายรักวิทย์ ไชยศุภรากุล
และ 3. นางอารยา เตชานันท์ ซึงถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื องนีI โดยถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ รวมจํานวน 336,261 หุน้
ทําให้จาํ นวนเสี ยงของผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเท่ากับ 12,232,537 เสี ยง
- มีผถู ้ ือหุน้ 2 ราย เข้าร่ วมประชุมเพิมจํานวน 4,501 หุน้
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วาระที9 3 เรื9องอืน9 ๆ
ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า ทางผูบ้ ริ หารมีแผนสํารองในการลงทุนอืนหรื อไม่
- กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชI ีแจงว่า ขณะนีIยงั ไม่มี ส่วนเรื องการลงทุนในประเทศพม่า ทางผูบ้ ริ หาร
ประเมินว่าเป็ นธุรกิจทีต้องลงทุน และใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี
ไม่มีมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามในเรื องอืนๆ อีก กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีได้
เสี ยสละเวลาเข้าร่ วมประชุมในครัIงนีI และประธานกรรมการได้กล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.50 น.

..........................................
( นายสิ ทธิO ปรุ ศุดาํ เกิง )
ประธานกรรมการ

..........................................
( นายสมชัย ไชยศุภรากุล )
กรรมการผูจ้ ดั การ

..............................................
( นางอารยา เตชานันท์ )
รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการ
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