รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2559
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
สถานที่ประชุม หอง ดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่ 99/2 หมูท ี่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ผูเขารวมประชุม
ผูถือหุนทีม่ าดวยตนเอง 24 ราย จํานวนหุน 4,159,400 หุน
ผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ 34 ราย จํานวนหุน 10,537,006 หุน
รวม
58 ราย จํานวนหุน 14,696,406 หุน
คิดเปนรอยละ 54.43
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายสุริย

บัวคอม

2. นางกิ่งเทียน บางออ
3. นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
4. นายสุวัฒน จิตตมัย
5. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
6. นายเอกมินทร งานทวี
7. นายธนพงษ ภูคาสวรรค
8. นายพันธุม พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ
งานทวี
10. นายธงชัย ณ นคร
11. พล.ต.ท.สุรวุฒิ กรัดศิริ

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. ดร. แดน
ทองอินทร
2. นายสุชาติ
แกวไพฑรูย
3. นางสาวจงกล พิสุทธิพ์ ิเชฎฐ

ผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
- นางขวัญใจ

เกียรติกังวาฬไกล

หมายเหตุ : บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมไดตลอดเวลา จึงสงผลใหจํานวน
เสียงของผูถือหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแตละวาระอาจไมเทากัน

1

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.
ณ เวลาเปดการประชุม น.ส.จงกล พิสุทธิพิเชฏฐ ไดแจงวามีผถู ือหุนมาประชุมดวยตนเอง 15 ราย
คิดเปน 3,158,100 หุน และดวยการมอบฉันทะ 34 ราย คิดเปน 10,537,006 หุน รวมทั้งสิน้ 49 ราย นับ
จํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 13,695,106 หุน จากจํานวนหุนของบริษัททัง้ สิ้นจํานวน 27,000,000 หุน คิดเปน
รอยละ 50.72 เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุม และไดชี้แจงระเบียบการประชุม
และหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน ใหที่ประชุมทราบดังนี้
วิธีการลงคะแนนเสียง
-

ณ ตอนลงทะเบียน ผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใชในการลงคะแนนเสียงในแตละ
วาระ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี หรือเทากับจํานวนหุนที่
ไดรับมอบฉันทะมาโดยใหถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึง่ เสียง

-

การลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ
หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทีป่ ระสงคจะ
ลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แลว
ยกมือขึ้น เพื่อที่เจาหนาทีจ่ ะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

วิธีการนับคะแนนเสียง
1. บริษัทฯใชระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษทั ฯจะนําบัตรลงคะแนนที่ผูถือหุนออกเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งด
ออกเสียง” มาหักออกจากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ
3. บริษัทฯคํานวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติตางๆ โดยการใชมติเสียงขางมาก ยกเวนวาระ
ที่ 8 และวาระที่ 9 ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่(3/4) ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน บริษทั ฯจะไมนําคะแนนงดออกเสียงมานับเปนฐานคะแนน
4. ผูถือหุนที่ทาํ หนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและไดออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนาใน
หนังสือมอบฉันทะแลว
ผูรับมอบฉันทะจะไมไดรับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน
เนื่องจากบริษัทฯไดทําการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแลว
5. บริษัทฯจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง พรอมสัดสวนเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนหุนของผูถ ือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแตละวาระ
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เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯไดจัดใหมีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงในกรณีที่มขี อโตแยง เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง คือผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี
แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
ในทุกระเบียบวาระ หากผูถ ือหุนหรือผูรับมอบฉันทะประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม
เพิ่มเติมขอใหยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแลวขอใหแจงชื่อ นามสกุล พรอมระบุวาเปนผูถอื หุนหรือผูรับ
มอบฉันทะใหที่ประชุมทราบกอนทุกครั้ง
ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคําถามไมเกีย่ วของกับวาระที่กําลังอยูร ะหวางการพิจารณา
ขอความ
กรุณาใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวของหรือวาระพิจารณาเรื่อง
อื่นๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมในครั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 และสงคําถามเกี่ยวกับบริษทั ลวงหนากอนการ
ประชุม
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวพบวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุมและสงคําถาม
ลวงหนาสําหรับการประชุมในครัง้ นี้
เมื่อผูถือหุนรับทราบวิธิการนับคะแนนเสียงตามที่กลาวขางตน นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชฎฐ ได
กลาวแนะนํากรรมการบริษัท ผูบ ริหารและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม และไดเชิญประธานฯกลาวเปดประชุม
นายสุริย บัวคอม ประธานกรรมการบริษัทฯซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถ อื หุน
ทุกทานและกลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยไดมอบหมายให ดร.แดน ทองอินทร และ
นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ เปนผูดําเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558

ผูดําเนินการประชุม
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558 ที่ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน
ประจําป 2558 ใหกบั ผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 1
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ผูด ําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
มติ

ที่ประชุมฯไดพจิ ารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
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มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 2

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
13,751,106
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั สําหรับป 2558

ผูดําเนินการประชุมไดกลาวในทีป่ ระชุมวารายละเอียดผลการดําเนินงานที่ผานมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2558 ปรากฏอยูในรายงานประจําปซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลว โดยผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
รายได
บริษัทฯมีรายไดรวม 1,723.64 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจากการขาย 1,696.04 ลานบาท และ
รายไดอื่นจํานวน 27.60 ลานบาท
รายไดจากการขาย ในป 2558 จํานวน 1,696.04 ลานบาท ลดลง 148.26 ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ 8.04 เปนผลมาจากราคาขายลดลงจากการที่ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวลดลงมาโดยตลอด ประกอบ
กับการแขงขันทางการตลาดในระหวางผูผ ลิตมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากปริมาณความตองการสินคาไม
ขยายตัวตามที่คาดการณไว ดานสัดสวนการขาย มาจากการขายในประเทศรอยละ 78.65 และสงออกรอยละ
21.35
ตนทุนขายและคาใชจาย
ตนทุนขาย ในป 2558 มีจํานวน 1,516.23 ลานบาท ลดลง 65.89 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.16
จากราคาวัตถุดิบลดลง
คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายทางการเงิน และคาใชจายอื่นๆ มีจํานวน
147.13 ลานบาท ลดลงจากปกอนเล็กนอย
กําไร
ป 2558 บริษัทฯมีกําไรสุทธิมจี าํ นวน 60.28 ลานบาท ลดลง 260.15 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
81.19 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งการที่ผลกําไรปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากกําไรจากการดําเนินงาน
ตามปกติลดลงเนื่องจากราคาขายลดลงจากสภาวะการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับปกอนมี
กําไรจากการปรับโครงสรางหนีต้ ามแผนฟนฟูกจิ การจํานวน 180 ลานบาท ในขณะที่ปนี้ไมมี
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ฐานะการเงิน
ในสวนของฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2558 บริษัทฯมีสินทรัพยรวม จํานวน 1,644.65 ลานบาท หนี้สิน
รวม จํานวน 107.88 ลานบาท สวนของผูถือหุน จํานวน 1,536.77 ลานบาท
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ขอใหอธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับโอกาสและความเสีย่ งของการ
ดําเนินธุรกิจ
ผูบริหาร
บริษัทฯมีโอกาสทางธุรกิจคือ Demand ในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสรางและโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของ
ภาครัฐในอนาคต ในขณะเดียวกันมีความเสี่ยงที่อัตราอากรตอบโตการทุม ตลาด
สินคาเหล็กลวดคารบอนสูงที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเปน
วัตถุดิบของบริษทั ฯอาจเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากกรมการคาตางประเทศอยู
ระหวางการทบทวนอัตราดังกลาว
ซึ่งหากอัตราอากรตอบโตการทุมตลาดใน
อนาคตเพิ่มขึ้นจะทําใหตนทุนการผลิตของบริษทั เพิ่มขึ้นตามไปดวย และอาจ
กระตุนใหเกิดการนําเขาสินคาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น
อันจะสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ
28

28

ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯไดติดตามสถานการณอยางใกลชิดและจัดหา
แหลงวัตถุดิบจากผูผลิตในประเทศอื่นไวเปนทางเลือก
เมื่อไมมผี ูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงสรุปวาที่ประชุมฯไดรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2558 แลว
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

ผูดําเนินการประชุม เสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษทั สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม
2558
ซึ่งงบการเงินดังกลาวผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึง่ รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยูในรายงานประจําป(สิ่งที่สงมาดวย 2) ที่
จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

5

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพยรวม 1,644.65 ลานบาท เปนสินทรัพยหมุนเวียน
919.74 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 724.91 ลานบาท บริษัทฯมีหนี้สินรวม 107.88 ลานบาท และมี
สวนของผูถือหุน 1,536.77 ลานบาท
งบกําไรขาดทุน
ในป 2558 บริษัทฯมีรายไดจากการขาย จํานวน 1,696.04 ลานบาท ตนทุนขาย 1,516.23 ลาน
บาท กําไรขั้นตน 179.81 ลานบาท รายไดอื่น จํานวน 27.60 ลานบาท คาใชจายในการขาย บริหาร ตนทุน
ทางการเงิน และอื่นๆ จํานวน 147.13 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิ จํานวน 60.28 ลานบาท
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
มติ

ที่ประชุมฯไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 4

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
14,162,106
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558

ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการ
จายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ
ขอบังคับของบริษัทฯขอ 33 ซึ่งระบุวา ”บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
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สํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี)
จนกวาทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน”
-

ในป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 60.28 ลานบาท ฝายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาจัดสรรผลกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.10 ลานบาท

-

ในสวนของการจายเงินปนผล บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอย
ละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองตางๆตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับฐานะการเงินและ
แผนการลงทุนและความจําเปนอื่นๆในอนาคต

-

ในรอบบัญชีป 2558 บริษัทฯมีกําไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายแลว
จํานวน 57.18 ลานบาท จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตจิ ายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558 ใหแกผูถือหุนเปนเงินหุนละ 1.10 บาท ปจจุบันบริษัทมีทุนชําระแลว
27,000,000 หุน รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 29.70 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ
49.27 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน หรือรอยละ 51.94 ของกําไรสุทธิหลังการจัดสรรเปนสํารอง
ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท

-

บริษัทฯกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรบั เงินปนผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559(Record Date) และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 26
พฤษภาคม 2559

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป
2558
มติ

ที่ประชุมฯไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.10 ลานบาท
และจายเงินปนผล 1.10 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29.70 ลานบาท จากผลการดําเนินงานป
2558 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
14,162,106
0
0
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รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ขอบังคับของบริษัทขอที่ 14 กําหนดวา “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงตามจํานวนหนึ่งในสาม(1/3) เปนอัตรา”
ในป 2559 มีกรรมการบริษัทฯทีค่ รบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1.นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
2.นายเอกมินทร งานทวี
3.นายธนพงษ ภูคาสวรรค
4.นายพันธุม พันธุมจินดา

ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการอิสระ

บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯลวงหนา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 เมื่อพนระยะเวลาดังกลาว พบวาไมมีผูถือหุนเสนอ
บุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระทั้ง 4 ทาน กลับเขามาเปนกรรมการของบริษัทโดยดํารงตําแหนงเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
2.นายเอกมินทร งานทวี
3.นายธนพงษ ภูคาสวรรค
4.นายพันธุม พันธุมจินดา

ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการอิสระ

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการทีละทาน
มติ

ที่ประชุมฯไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 4 ทาน กลับเขามา
เปนกรรมการของบริษัทในตําแหนงเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยไดดําเนินการลงมติเลือกกรรมการ
เปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
5.1) นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
14,162,105
1
0
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รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
-

5.2) นายเอกมินทร งานทวี
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
14,162,106
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.3) นายธนพงษ ภูคาสวรรค
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
14,162,106
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.4) นายพันธุม พันธุมจินดา
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
14,162,105
1
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
-

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559

ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดพจิ ารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจําป 2559 เทากับปที่ผานมา ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ
ไดรับเบี้ยประชุมคราวละ 15,000 บาท/คน
ไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการรวมกันไมเกิน 5,000,000 บาท
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ไดรับเบี้ยประชุมคราวละ 20,000 บาท/คน
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จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
อยากทราบคาตอบแทนกรรมการที่จายจริงในปที่ผานมา
ผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการทีจ่ ายจริงในป 2558 มีจํานวนรวมกันเทากับ 2.83 ลาน
บาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป หนา 12 ภายใตหัวขอ “โครงสราง
การจัดการ”
28

28

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
เสนอแนะใหแสดงคาตอบแทนกรรมการที่จายจริงใหที่
ประชุมทราบทาง Projector ในการประชุมคราวถัดไป
28

28

ผูถือหุน
ผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
ไมมี

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม
มติอนุมตั ิคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559
มติ

ที่ประชุมฯไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2559 ตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
14,696,406
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559

ผูดําเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําป 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นวา
บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนบริษัทที่มคี วามนาเชื่อถือ มีความเปนอิสระ และไดเสนอ
คาตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งให
1. นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ในป 2551 และป 2553)
2. นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ในป 2552 และป 2554-2558)

10

แหงบริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนด
คาตอบแทนเปนจํานวน 982,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 47,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.03 จากป 2558 โดย
บริษัทฯไมมีการรับบริการอื่นๆจากสํานักงานสอบบัญชี
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไมมคี วามสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษทั
ผูบริหาร ผูถ ือหุนรายใหญ หรือผูที่มคี วามเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความอิสระเพียงพอในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2559
มติ

ที่ประชุมฯไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตัง้ บริษทั เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด โดยนาย
อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬ
ไกล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 เปนผูสอบบัญชีของบริษทั ประจําป 2559 และอนุมติ
คาสอบบัญชีเปนจํานวน 982,000 บาท ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
14,696,406
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาอนุมัติการเปลีย่ นแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญที่ตราไว(Par Value)

ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ปจ จุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 500,000,000
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลว 270,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 27,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 10 บาท
นั้น
เพื่อเปนการเพิ่มสภาพคลองใหแกหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย และเปดโอกาสใหผถู ือหุน
รายอื่นหรือผูลงทุนรายอื่นมีโอกาสเขามาลงทุนในหุนสามัญของบริษัทมากขึ้น จึงเสนอใหทปี่ ระชุมผูถ ือหุน
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนทีต่ ราไว(Par Value) ของหุนสามัญของบริษัท จากเดิม
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท(สิบบาท) เปนมูลคาหุนละ 1 บาท(หนึ่งบาท) ซึ่งจะสงผลใหจํานวนหุนสามัญของ
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บริษัทเพิม่ ขึ้นจากเดิม 50,000,000 หุน เปน 500,000,000 หุน โดยหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้น
จากเดิม 27,000,000 หุน เปน 270,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมจะไมไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ของบริษทั ฯยังคงมีมูลคาเทาเดิม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
กอนการเปลี่ยนแปลง

หลังการเปลี่ยนแปลง

500,000,000.00

500,000,000.00

10.00

1.00

50,000,000

500,000,000

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว(บาท)

270,000,000.00

270,000,000.00

มูลคาหุนสามัญที่ตราไว(บาทตอหุน)

10.00

1.00

27,000,000

270,000,000

ทุนจดทะเบียน(บาท)
มูลคาหุนสามัญที่ตราไว(บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญ(หุน)

จํานวนหุนสามัญ(หุน)

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง Par Value คือ เพื่อเพิ่มสภาพ
คลองใหแกหุนสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย ไมทราบวาบริษทั ฯมีขอ มูลปริมาณการซื้อขาย
หุนที่ผานมาหรือไม
28

ผูบริหาร

28

การเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญที่ตราไว(Par Value) เปนการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ผถู ือหุนหลายรายไดเสนอไวในปกอน ซึ่งบริษัทฯ
เห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว จึงไดดําเนินการใหในคราวนี้

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลง
มติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญทีต่ ราไว(Par Value)
มติ

ที่ประชุมฯไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาที่ตราไว(Par Value) ของ
หุนสามัญจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท(สิบบาท) จํานวน 50,000,000 หุน เปนมูลคาทีต่ รา
ไวหุนละ 1 บาท(หนึ่งบาท) จํานวน 500,000,000 หุน โดยจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว
เพิ่มขึ้นจากเดิม 27,000,000 หุน เปนจํานวน 270,000,000 หุนตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้
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มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 9

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

14,696,406
0
0

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท

ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอตอที่ประชุมวาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่
ตราไว(Par Value) ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 โดยยกเลิก
ขอความเดิมและใหใชขอความตอไปนี้แทน
ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ์

500,000,000
500,000,000
1

บาท
หุน
บาท

(หารอยลานบาท)
(หารอยลานหุน)
(หนึ่งบาท)

500,000,000
-

หุน
หุน

(หารอยลานหุน)
(
)

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ
การแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4
มติ

ที่ประชุมฯไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติการแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญที่ตราไวของบริษัทฯตามรายละเอียดที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
14,696,406
0
0
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รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

วาระที่ 10 พิจาณาเรื่องอื่นๆ(ถามี)
ผูดําเนินการประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว จึงเปด
โอกาสใหผถู ือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
ปที่ผานมา บริษัทฯไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีแผนจะ
เขารวมโครงการตอตานการคอรัปชั่นกับสมาคมฯ ไมทราบวามีความคืบหนาหรือแผนงานอยางไร
ผูบริหาร
บริษัทฯมีเจตนารมยในการตอตานการคอรรัปชั่น อยางไรก็ตาม แนวปฏิบตั ิของ
สมาคมฯกําหนดใหบริษทั ที่สมัครเขารวมโครงการตองขอรับการรับรองภายใน 3 ป ซึ่งการทีจ่ ะผานการรับรอง
นั้น ผูสมัครจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑในแบบประเมินตนเอง 71 ขอ บริษทั ฯจึงไดหารือกับเจาหนาที่
ของสมาคมฯและมีความเห็นวาบริษัทฯจะใชวธิ ีดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของกิจการ
28

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นเพิม่ เติม ประธานฯไดกลาววาขอบคุณผูถือ
หุนทุกทานที่สละเวลามาประชุม และกลาวปดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมมื่อเวลา 10.00 น. ไดมีผถู ือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชุม
เพิ่มขึ้น สงผลใหมีผูถือหุนมาประชุมรวมทัง้ สิ้น 58 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 14,696,406 หุน คิดเปน
รอยละ 54.43
ปดประชุมเวลาประมาณ 11.00 น.

ลงชื่อ

…………………………………
(
นายสุริย บัวคอม
)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

…………………………………
( นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ

ผูบันทึกการประชุม
)
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