รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 1/2550
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550
ณ หองเมจิก 1 โรงแรม แกรนด มิราเคิล
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต เแขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุม:

เวลา 10:00 น.

รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
1.
2.
3.

นายวีรพันธ พูลเกษ
นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา
นายตรีขวัญ บุนนาค

กรรมการและประธานที่ประชุม
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ/กรรมการอิสระ

รายนามผูบริหารของบริษัทฯ ผูเขารวมประชุม
1.

นางพิศมัย สายบัว

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายวีรพันธ พูลเกษ ประธานในที่ประชุมแถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะรวม 45 คน นับจํานวนหุนได 107,190,329 หุน คิดเปนรอยละ 73.61 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุม จึงกลาวเปดประชุมตามวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวไปพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้แลว
ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2549
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ประธานไดมอบหมายให นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา ประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานผลการดําเนินงาน
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2549 และเมื่อเสนอรายงานจบแลว ประธานเสนอใหที่ประชุม
พิจารณารับรอง รายงานดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
ทานผูถือหุนมีคําถามดังตอไปนี้
1.

เหตุใดลูกหนี้การคาของบริษัทจึงเพิ่มขึ้น
นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบวา บริษัทไดขยายระยะเวลาการชําระเงิน
ใหลูกคาในยุโรปบางราย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ประกอบกับยอดขายในไตรมาส 4 สูงกวา
ยอดขายไตรมาสอื่นๆ ซึ่งเมื่อบริษัทฯปดบัญชี ณ วันสิ้นป หนี้สวนมากยังไมถึงกําหนดชําระ อนึ่งหนี้จากลูกหนี้
กลุมนี้มีความเสี่ยงนอยมาก เพราะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
2.
มูลคาสินคาคงเหลือที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบวา บางครั้งวัตถุดิบบางชนิดบริษัทตองซื้อ
ดวยปริมาณมากเพื่อใหไดราคาถูก ทั้งนี้เพื่อเปนการประกันลูกคาวาบริษัทมีวัตถุดิบเพียงพอและจะไมเพิ่มราคา
สินคา ในบางกรณีลูกคายายฐานการผลิตจากบริษัทอื่นมาผลิตที่บริษัทฯ ลูกคาจะโอนวัตถุดิบคงเหลือจากผูผลิต
เดิมทั้งหมดมาเก็บไวเพื่อรองรับการผลิตที่บริษัทฯ
ที่ป ระชุมพิ จ ารณาแล ว และมีม ติเปน เอกฉัน ทรับ รองรายงานผลการดํา เนิ น งาน และรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทประจําป 2549 ตามที่กรรมการผูจัดการเสนอทุกประการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกําไรขาดทุนที่ผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารที่สงใหผูถือหุน
ทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ที่ ป ระชุม ได พิจ ารณาแล ว และมี มติ เปน เอกฉัน ทอ นุ มัติง บดุ ล และงบบัญ ชีกํา ไรขาดทุน ที่ ผา นการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2549
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนสําหรับผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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 เงินปนผลเปนจํานวน 0.60 บาทตอ 1 หุน หรือประมาณรอยละ 30 ของผลกําไรสุทธิ ณ มูลคาหุนที่ 10
บาท โดยมีกําหนดใหจายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550
 วันปดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 5 เมษายน 2550
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนสําหรับ
ผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ
วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พรอมทั้งพิจารณากําหนด
ผลประโยชนตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา
ตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตองออกจากตําแหนงในการประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปทุกครั้ง ประธานจึงแจงตอที่ประชุมวา กรรมการซึ่งตองออกตามวาระในครั้งนี้ คือ พลเอกเทียน
ชัย สิริสัมพันธ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ดร. ปรัชญา เปยมสมบูรณ กรรมการ ประธานจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติใหแตงตั้ง ดร. ปรัชญา เปยมสมบูรณ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม และให ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ดํารงตําแหนง
ประธานคณะกรรมการบริษัทแทนพลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ ที่ออกตามวาระ ทั้งนี้ จนกวาคณะกรรมการจะได
มีมติแตงตั้งประธานคณะกรรมการทานใหม รายละเอียดของบุคคลทั้งสองมีปรากฏในเอกสารที่สงใหผูถือหุนทุก
ทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และขอใหอนุมัติกําหนดผลประโยชนตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) ตามเดิม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทการแตงตั้ง ดร. ปรัชญา เปยมสมบูรณ กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ
บริ ษัท แทน พลเอกเที ยนชัย สิ ริสั ม พัน ธ ที่ อ อกตามวาระ พรอ มทั้ ง กํ า หนดผลประโยชน ต อบแทนกรรมการ
ประจําป 2550 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550
ประธานเสนอใหที่ประชุมอนุมัติแตงตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
3182 หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 แหงบริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาประจําป 2550 โดยมีคาสอบบัญชี
ประจําป 2550 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,360,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหกหมื่นบาทถวน) และ คาสอบบัญชี
พิเศษสําหรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวนไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท
ถวน)
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมตั ิการแตงตั้งบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2550 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการยกเลิกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ไดเสนอแกกรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 จํานวน
75,000 หนวย เนื่องจากกรรมการครบวาระ และ ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทที่ไดเสนอแกกรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 4 จํานวน 225,000 หนวย เนื่องจาก
พนักงานของบริษัทฯ ลาออก
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน
1,864,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดรอยหกสิบสี่ลานเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถวน) เปนจํานวน
1,861,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดรอยหกสิบเอ็ดลานเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถวน) เนื่องจากมีพนักงาน
ลาออกและกรรมการครบวาระโดยการตัดทุนจดทะเบียนที่ยังมิไดจําหนายจํานวนรวมทั้งสิ้น 300,000 หุน (สาม
แสนหุน)
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียด
ตามที่ประธานเสนอทุกประการ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 7
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 7 เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,861,078,070 บาท

แบงออกเปน

186,107,807 หุน

มูลคาหุนละ
หุนสามัญ

10 บาท
โดยแยกออกเปน
186,107,807 หุน

หุนบุริมสิทธิ

- หุน

(หนึ่งพันแปดรอยหกสิบเอ็ดลานเจ็ด
หมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถวน)
(หนึ่งรอยแปดสิบหกลานหนึ่งแสน
เจ็ดพันแปดรอยเจ็ดหุน)
(สิบบาท)
(หนึ่งรอยแปดสิบหกลานหนึ่งแสน
เจ็ดพันแปดรอยเจ็ดหุน)
(- หุน)

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ
4. โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
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ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา
เพื่อเปนการเพิ่มสภาพคลองประธานไดเสนอใหที่ประชุมอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 1 บาท มีผลทําใหจํานวนหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น
จากเดิม 186,107,807 หุน (หนึ่งรอยแปดสิบหกลานหนึ่งแสนเจ็ดพันแปดรอยเจ็ดหุน) เปน 1,861,078,070 หุน
(หนึ่งพันแปดรอยหกสิบเอ็ดลานเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบหุน)
ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10
บาทเปนหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทตามวาระที่ 9
ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว ตามที่อนุมัติไว
ในวาระที่ 9 ขางตน ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4. เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,861,078,070 บาท

(หนึ่งพันแปดรอยหกสิบเอ็ดลานเจ็ด
หมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถวน)

แบงออกเปน

1,861,078,070 หุน

(หนึ่งพันแปดรอยหกสิบเอ็ดลานเจ็ด
หมื่นแปดพันเจ็ดสิบหุน)

มูลคาหุนละ

1 บาท

(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ

1,861,078,070 หุน

(หนึ่งพันแปดรอยหกสิบเอ็ดลานเจ็ด
หมื่นแปดพันเจ็ดสิบหุน)

หุนบุริมสิทธิ

- หุน

(- หุน)

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ
4.โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขแบบ บมจ. 005 ขอ 2. เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนที่ตราไว ของบริษัทตามวาระที่ 9
ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว ตามที่อนุมัติไว
ในวาระที่ 9 ขางตน ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขแบบ บมจ. 005 ของบริษัท ขอ 2.
เปนดังนี้
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ขอ 2. จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 1,456,251,980 หุน
(หนึ่งพันสี่รอยหาสิบหกลานสองแสนหาหมื่นหนึ่งพันเการอยแปดสิบหุน)

(ก) หุนที่ชําระคาหุนเปนตัวเงิน
หุนสามัญ

หุนบุริมสิทธิ

1,456,251,980 หุน

- หุน

(หนึ่งพันสี่รอยหาสิบหกลานสอง
แสนหาหมื่นหนึ่งพันเการอยแปด
สิบหุน)
(-หุน)

(ข) หุนที่ชําระคาหุนดวยทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน
หุนสามัญ

- หุน

(-หุน)

หุนบุริมสิทธิ

- หุน

(-หุน)

(ค) หุนที่ชําระคาหุนดวยสิ่งอื่น นอกจากที่ระบุไวใน (ก) และ (ข)
หุนสามัญ

- หุน

(-หุน)

หุนบุริมสิทธิ

- หุน

(-หุน)

ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทแกไขแบบ บมจ. 005 ขอ 2. โดยมี
รายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัทขอ 4 ยอหนา 1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนที่ตราไวของ บริษัทตามวาระที่ 9
ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว ตามที่อนุมัติไว
ในวาระที่ 9 ขางตน ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัทขอ 4 ยอหนา 1 เปน
ดังนี้
“หุนของบริษัทเปนหุนสามัญมีมูลคาหุนละหนึ่งบาท และเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือ"
ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทแกไขขอบังคับบริษัทขอ 4 ยอหนา 1 โดยมี
รายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัทขอ 6 ยอหนา 2
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัทขอ 6 ยอหนา 2 เปนดังนี้
“ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย ประเทศไทย จํากัด เปนนายทะเบียนหุนของบริษัท
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุนกําหนด"
ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทแกไขขอบังคับบริษัทขอ 6 ยอหนา 2 โดยมี
รายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา
ดังตอไปนี้

แตทานผูถือหุนไดมีคําถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

1. เนื่องจากธุรกิจดานการผลิต สินคาอีเล็กโทรนิกสประเภท Box Build และ System Build ตองมีการ
พัฒนาความรูดานเทคโนโลยี และ Know How สูง อยากทราบวาบริษัทมีการพัฒนาความรูเหลานี้
อยางไร
นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบวา บริษัทดําเนินกิจการมานานมากกวา
20 ป จึงมีพนักงานที่มีองคความรูความสามารถสะสมมาเรื่อยๆ รวมทั้งมีการคัดเลือกพนักงานที่มี
ความรู ความสามารถ และ ประสิทธิภาพ เขารวมงานกับบริษัทเพิ่มขึ้น พรอมทั้งจัดใหมีการเรียนรูและ
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง
2. ผูถือหุนไดถามวาในกรณีที่กองทุน Asia Pacific Electronics (BVI) Limited ผูถือหุนรายใหญ ที่ถือหุน
ผาน DBS Vickers Securities (Singapore) Pte. Ltd. ถึงกําหนดปดกองทุนและตองขายหุนของบริษัท
ออกไป ขณะนี้มีการดําเนินการถึงไหน
นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการได ตอบวา ปจจุบันยังไมสามารถหา Strategic Buyer ที่เหมาะสมใหกับ
บริษัทได กองทุนไดมีการตออายุออกไป จึงไมมีความจําเปนตองรีบขายหุนของบริษัทแตอยางใด
3. ผูถือหุนไดถามวาในกรณีหากกองทุน Asia Pacific Electronics (BVI) Limited ขายหุนของบริษัทฯ จะ
มีผลกระทบตอบริษัทอยางไรบาง
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นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการ ไดตอบวา การบริหารงานของบริษัทฯ กองทุนฯไมเคยเขามายุงเกี่ยวกับ
การบริหารแตอยางใด ผูบริหารของบริษัทฯ เปนผูบริหารงานมืออาชีพทั้งหมด จึงไมนาจะมีผลกระทบ
ตอบริษัทฯหากกองทุนขายหุนของบริษัทออกไป
4. บริษัทยอยที่ประเทศจีน ในป 2550 จะมีผลการดําเนินงานขาดทุนหรือกําไรอยางไร
นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบวา ขณะนี้ทางบริษัทยอยที่ประเทศจีนเริ่ม
มีลูกคาใหมเขามา บริษัทฯจะพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหถึงจุดคุมทุนโดยเร็ว
5. ลูกคาของบริษัทมีการใหคําสั่งซื้อกับบริษัทลวงหนามีระยะเวลานานเทาไร
นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบวา ขึ้นอยูกับนโยบายของลูกคาแตละราย
ลูกคา บางรายใหคําสั่งซื้อลวงหนาประมาณ 3-6 เดือน บางรายใหคําสั่งซื้อและพยากรณยอดซื้อระยะ
ยาวกับบริษัทฯ
6. อัตราสวนทางการเงินของบริษัทดีมากอยางตอเนื่อง แตราคาหุนถูกมาก ในปที่แลวบริษัทออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญ เพื่อใหผูถือหุนรายยอยไดรับประโยชนในการถือหุนของบริษัท ซึ่ง
เปนการดีมาก ปนี้ขอเสนอวาใหจายปนผลมากกวา 30% ของกําไรสุทธิ โดยอาจจะจายเปนหุนปนผล
นอกเหนือจากการจายเงินสด ในกรณีท่ตี องการเก็บเงินสดไวเพื่อขยายการดําเนินงาน
นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการ ไดตอบวา เนื่องจากตอนนี้เงินสดของบริษัทคงเหลือนอยมาก เพราะตอง
นําไปลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิต ทั้งโรงงานในประเทศไทยและจีน สําหรับการจายเปนหุน
ปนผล จะรับไวพิจารณา
ปดประชุมเวลา 11.30 น.
ตรวจทานโดย

อนุมัติโดย

(นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา)
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

(นายวีรพันธ พูลเกษ)
กรรมการและประธานที่ประชุม

________________________
บันทึกการประชุมโดย: นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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