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مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت پاکسان در 
س��اعت 10صب��ح روز 1396/12/15 ب��ا حض��ور 
76/59 درصد س��هامداران ش��رکت درمحل سالن 
همايش ه��اي بين الملل��ي هت��ل المپي��ک واق��ع در 
تهران- ضلع غربي مجموعه ورزش��ي آزادي - بلوار 
دهکده، برگزار ش��د. اين جلس��ه به رياس��ت آقای 
اس��امه آيت اله��ی و نظارت آقاي��ان داراب وکيلی و 
امير شفيعی و دبيری آقای علی صفوی نژاد تشکيل 
شد، در اين مجمع ابتدا مدير عامل گزارش عملکرد 
هيات مديره را به سمع سهامداران رساند و سپس 

به سواالت اکثر سهامداران پاسخ گفت. 
پس از اس��تماع گزارش هيات مديره توسط دبير 
مجمع و گزارش بازرس قانونی، صورتهای مالی منتهی 
به 1396/09/30 به تصويب حضار رسيد، همچنين 
در اين جلسه پس از تصويب صورتهای مالی از سوی 
س��هامداران، تقس��يم مبلغ 410 ريال سود به ازای 
هر س��هم مورد تاييد حاضران ق��رار گرفت. انتخاب 
روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه رسمی و همچنين 
موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس قانونی 
و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آبتين روش 
آريا به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای س��ال 

مالی آينده، از ديگر مصوبات اين مجمع بود.

پيام هيات مديره
سپاس خداوند يکتا را که بار ديگر توفيق ارائه 
عملک��رد يک س��اله هيات مديره را به س��هامداران 
محترم، برما ارزانی داش��ت و اميد آنکه تالش اين 

مجموعه مورد رضايت شما قرار گيرد. 
اطمين��ان داريم که ش��ما س��هامداران گرامی بر 
اوضاع فعلی اقتصادی کش��ور و مشکالت و معضالت 
پيش روی صنعت به خوب��ی آگاهيد. لذا مواردی را 

به اختصار به استضحار می رسانيم:
1� مرور کلی بر وضعيت و تحوالت اين صنعت در 

سال مالی مورد گزارش
در سالی که گذشت اتفاقات متعددی در بازارهای 
هدف داخلی و صادرات شرکت پاکسان رخ دادند که 

بر کسب و کار اين شرکت تاثيرگذار بودند.
 در بازارهای صادراتی عمده اتفاقات عبارتند 

بودند از:
الف( انتخاب پاکسان به عنوان صادرکننده نمونه

ب( افزاي��ش 4 درصد فروش نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل

ج( فرص��ت حض��ور فعال ت��ر در منطق��ه قفقاز و 
کش��ورهای CIS با توجه به کم شدن فعاليت ترکيه 

به دليل مشکالت سياسی
 در بازاره��ای داخلی چالش های عمده اتفاقات 

عبارت بودند از:
الف( ورود جدی رقبای خارجی به صورت توليدکننده 

و واردکننده در محصوالت مختلف شوينده
ب( کاهش قدرت خريد خانوارها

ج( افزايش حاش��يه س��ود توزيع ش��ده رقبا در 
سطح عاملين فروش برای حفظ سهم بازار

د( توسعه شبکه فروشگاه های زنجيره ای در کشور
و( افزايش تعرفه برخی از ملزومات وارداتی

م( ارائ��ه تخفيفات گس��ترده به مص��رف کننده 
برای جلب رضايت مصرف کنندگان در بازار

ه( افزايش فشار تبليغاتی رقبای بزرگ در تمامی 
سطوح برای کنترل بازار

2� م��رور کل��ی ب��ر جاي��گاه ش��رکت در صنعت و 
وضعي��ت رقابت��ی آن در س��ال مالی م��ورد گزارش 
براس��اس تناژ ف��روش کل، ش��رکت پاکس��تان در 

مقايسه با رقبا در رتبه چهارم قرار گرفته است.
3� بيان استراتژی شرکت

رهب��ری صنع��ت ش��وينده، ارزش آفرينی برای 
مش��تريان، بهبود مس��تمر در محص��والت و خدمات 

خواهد بود.
4� مرور کلی بر عملکرد شرکت و ميزان دستيابی 

به اهداف تعيين شده و دستاوردهای مهم در سال 
مالی مورد گزارش

 مهمترين دستاورد در بازار داخلی عبارتند از:
الف( تحقق 98 درصدی فروش در بخش مصرفی و 
تحقق 104 درصدی اهداف فروش در بخش صنعتی
ب( تمرکز بر بسترسازی با رويکرد بازاريابی محور

ج( برنامه ري��زی ب��رای برندس��ازی در اليه ه��ای 
مختلف بازار

د( طراحی و توليد پودر با فرموالسيون خاص

ه( توج��ه به فروش��گاههای زنجي��ره ای به عنوان 
کانال توزيع آينده

 عمده دس��تاوردهای حاصله در حوزه صادرات 
به قرار زير بوده است:

الف( افزايش 11 درصد فروش تناژی سال 96 
نسبت به سال 95

ب( مذاکره و رايزنی در خصوص بازارهای جديد
در سال مالی مورد گزارش، اهداف و برنامه تعيين 
ش��ده در ارتب��اط EPS با پوش��ش 98 درص��د ميزان 
پيش بين��ی تحقق يافت و در رابطه ب��ا بودجه مقداری 
تولي��د 99 درصد و مبل��غ ف��روش 99 درصد محقق 
گرديد. ضمنا در رابطه با صادرات مقدار 34/928 تن 
انواع محصوالت با پوشش 102 درصد از بودجه ا رزی 

و 109 درصد از بودجه ريالی محقق گرديد.
5� بيان برنامه ها و چش��م انداز وضعيت شرکت 

برای سال مالی آتی
دس��تيابی حداکثر سهم بازار داخلی با محصوالت 
نوآوران��ه و انگي��زش تقاض��ای مصرف کنن��دگان با 
تکي��ه ب��ر برنامه ريزی مش��خص، تبليغ��ات و روابط 

عمومی خواهد بود.
6� بيان ريسکهای عمده شرکت

مشروح ريسک هايی که شرکت در تحت موضوعات 
و محورهای متعدد نرخ تس��هيالت، نوس��انات نرخ ارز، 
قيمت های م��واد اوليه و نهاده های توليدی، تهديدات 
عوامل خارج��ی )بين المللی( و تغييرات ضوابط داخلی 
و قيمت های جايگزينی رقبای خارجی، مطرح بوده و در 

بخش های ديگر گزارش ها نيز بيان گرديده است.
در خاتمه ضمن ابراز قدردانی و تش��کر از کليه 
کارکنان ش��رکت که در اين مس��ير پرفراز و نشيب 
همواره يارو ي��اور هيات مديره بوده اند. س��المتی، 
ش��ادکامی و به��روزی هم��گان را از درگاه ايزدمنان 

مسئلت می نمائيم.

جايگاه شرکت در صنعت
ش��رکت در صنع��ت تولي��د محصوالت ش��وينده و 
بهداشتی فعاليت می کند و شرکت در بين شرکت های 
فع��ال در اي��ن صنع��ت با حجم ف��روش مع��ادل مبلغ 
3.789.065 ميليون ريال در رابطه با صابون و کفشوی 
در رده اول، در رابطه با محصوالت صنعتی در رده دوم و 
در رابطه با پودرهای شوينده در رده ششم قرار دارد. 
همچنين سهم فروش محصوالت مختلف اين شرکت از 

کل بازار داخلی و صادرات به شرح زير است:

گزارش تجزيه و تحليل ريسک شرکت:
1� ريسک نوسانات نرخ بهره:

با توجه به اينکه بخش��ی از منابع مالی ش��رکت از 
طريق تسهيالت ريالی و ارزی از سيستم بانکی تامين 
ش��ده لذا س��ود و کارمزد مربوط به تس��هيالت ريالی 
مزبور در چارچوب هزينه های ش��رکت لحاظ گرديده و 
فروش محصوالت پوشش هزينه های مزبور را می دهد 
لذا شرکت در اين ارتباط با توجه به ثبات نرخ سود و 
کارزد تسهيالت اعطايی فاقد ريسک ناشی از نوسانات 
نرخ بهره می باش��د. ليکن در رابطه با تسهيالت ارزی 

دارای ريسک نوسان نرخ ارز می باشد.
2� ريسک کيفيت محصول

با توجه به اينکه محصوالت ش��رکت توسط واحد 
کنترل کيفيت ش��رکت به طور مرت��ب مورد کنترل 
ق��رار می گي��رد و همچنين ب��ه طور ادواری توس��ط 
مراج��ع ذيربط قانونی کنترل می ش��ود لذا ش��رکت 

فاقد ريسک کيفيت محصول می باشد.
3� ريسک ناشی از نوسانات نرخ ارز

با توجه به اينکه بخش قابل مالحظه ای از خريدهای 
ش��رکت )مواد اوليه و قطعات لوازم يدکی( به صورت 
وارداتی و ارزی بوده لذا در صورت تغيير در نرخ برابری 

ارز نسبت به ريال شرکت دارای ريسک می باشد.
4� ريسک قيمت نهاده های توليد

ب��ا توجه به نوس��انات ن��رخ ارز و تورم ش��رکت 
دارای ريسک می باشد.

5� ريسک کاهش قيمت محصوالت
ريسک کاهش قيمت توسط رقبا به صورت ارائه 

تخفيف مطرح است.
6� ريس��ک مرب��وط ب��ه عوام��ل بين الملل��ی و يا 

تغييرات مقررات دولتی
با توجه به اينکه ش��رکت جهت توليد محصوالت 
خود نياز به خريد مواد اوليه خارجی دارد که امکان 

تامين آن در داخل وجود نداش��ته و از طرف بخشی 
از فروش ش��رکت به صورت صادرات می باشد لذا 
در ص��ورت تغيي��رات اساس��ی در رواب��ط و عوامل 

بين المللی، شرکت دارای ريسک می باشد.
7� ريسک تجاری

ب��ا توج��ه ب��ه بند ب��اال و ن��وع صنعت ش��رکت و 
وضعي��ت اقتص��ادی حاکم بر جامعه، ش��رکت دارای 

ريسک تجاری می باشد.

محص��والت  ب��ه  مش��تريان  اقب��ال  ريس��ک   �8
جايگزين

عليرغم اينکه محص��والت خارجی جايگزين برای 
بخش��ی از توليدات ش��رکت وجود داشته و از طرف 
ديگر مق��داری محصوالت وارداتی مش��ابه از طريق 
مبادی غيررس��می وارد کش��ور می ش��ود وليکن در 
طی س��نوات اخي��ر ش��رکت از اقب��ال عمومی جهت 
محصوالت خود برخوردار بوده لذا ش��رکت اميدوار 
اس��ت ک��ه ريس��ک ناش��ی از اقب��ال مش��تريان به 

محصوالت جايگزين در حداقل باشد.
9� ريسک نقدينگی

با توج��ه به نحوه وص��ول مطالبات از مش��تريان 
)عمدتا شرکت به پخش( با توجه به سقف تسهيالت 
اخذ شده از سيستم بانکی، در صورت تداوم روند 
پرادخت تس��هيالت توس��ط بانک ها، ش��رکت در اين 
زمينه دارای ريس��ک قابل مالحظ��ه ای در تامين به 

موقع مالی نخواهد بود.

واحد تحقيق و توسعه
1( ارتقای محصوالت موجود:

1�1 ارتقای محصول )فرموالسيون جديد(
1�2 بهينه سازی رايحه صابون

1�3 بهينه سازی و جايگزينی اسانس پودر
2( کاهش قيمت تمام شده:

بازنگری فرموالسيون و تغيير دوز مصرف مواد اوليه
3( طراحی محصول جديد

4( رفع مشکالت در فرآيند توليد
5( ارزيابی تامين کنندگان مواد اوليه جهت ارتقاء 

کيفيت آنها و ايجاد انطباق با استانداردهای شرکت
6( بررسی و ارزيابی طرح توجيهی فنی و اقتصادی

7( پروژه ها تحقيقاتی و مطالعاتی
ب��ا  مطاب��ق  جدي��د  اولي��ه  م��واد  بررس��ی   )8

تکنولوژی های روز دنيا
9( تدوين و بازنگری استاندارد مواد اوليه

10( تدوين با بازنگری دستورالعمل های توليد
راس��تای  در  استانداردس��ازی  و  آنالي��ز   )11

توسعه منابع مواد اوليه جاری و جديد
12( تست پايداری محصول جديد
13( ساخت نمونه محصوالت جديد

14( بازنگری و ويرايش ليبل های محصوالت

15( تدوين يا بازنگری شناسنامه های محصوالت
16( بازنگری فرموالسيون

17( بازنگری شناسنامه های محصوالت

واحد کنترل کيفيت
گزارش 12 ماهه س��ال 1396 آزمايشگاه های 

کنترل کيفيت:
محص��ول نامنطب��ق در فرآيند بس��ته بندی به 

ميزان 1/04درصد
محصول با اجازه ارفاقی به ميزان 16/9درصد

فعاليت های خاص منجر به بهبود کيفيت:
1� کنترل پالت محصول جهت کاهش له شدگی 

کارتن و جعبه محصول
2� کنترل چيدمان مناسب محصول بر روی پالت 
محصول جهت تقسيم مناس��ب فشار بر روی کارتن 

محصول و کاهش له شدگی کارتن و جعبه
3� کاه��ش چس��بندگی جعبه ه��ای محص��ول به 

يکديگر با توجه به پيگيری های صورت پذيرفته
4� بازدي��د دوره ای و منظ��م از فروش��گاه های 
زنجي��ره ای و تهي��ه گ��زارش ب��ه منظور بررس��ی و 

ارزيابی محصوالت از نظر کيفی
5� بازدي��د از انب��ار محص��ول و توزين دوره ای 
از محص��والت داخلی انبار به جهت ارزيابی بيش��تر 

کنترل وزن
6� تدوي��ن آيين نامه و فراهم نم��ودن الزامات 

جهت اخذ استاندارد 17025
7� ايج��اد امکان س��رويس دهی ب��ه واحدهای 

توليدی در شيفت دوم در آزمايشگاه صابون.
8� ارتقاء کيفيت چسب نواری جهت بسته بندی 

کارتن محصوالت و جلوگيری از باز بودن درب
9� ارتقاء کيفی مقاومت عمودی کارتن محصوالت 

پودری همراه با کاهش له شدگی جعبه های محصول
10� بازدي��د از مخازن تخليه روغ��ن پالم و پالم 
کرن��ل در بنادر به همراه نمونه ب��رداری اين مواد از 
مخازن کشتی جهت حصول اطمينان از کاالی دريافتی

در مجمع شرکت پاکسان 410 ریال سود به ازای هر سهم تصویب گردید
عملکرد مثبت هیئت مدیره رضایت سهامداران را به همراه داشت


