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รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2560 
บริษัท ไทยไวร�โพรดัคท� จํากัด(มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ประชมุ วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560   

สถานที่ประชมุ หอง ดสุิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่ 99/2 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน  

ตําบลคูคต อาํเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

ผูเขารวมประชุม  ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 24 ราย จํานวนหุน  35,602,910 หุน  

  ผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ 36 ราย จํานวนหุน 104,420,880 หุน    

รวม   60 ราย จํานวนหุน 140,023,790 หุน  

คิดเปนรอยละ 51.86 

กรรมการที่เขารวมประชมุ 

 1. นายสุริย บัวคอม  ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบและ 

     กรรมการอิสระ 

 2. นางก่ิงเทียน บางออ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 3. นายนรเศรษฐ  ไมเกต ุ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายเอกมินทร งานทวี  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 5. นายสุวัฒน  จิตตมัย  กรรมการและกรรมการอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

 6. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา  กรรมการ 

 7. นายธนพงษ ภูคาสวรรค กรรมการ 

 8. นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการอิสระ 

 9. นายสรรัฐ   งานทวี  กรรมการและกรรมการอํานวยการฝายการตลาด 

 10. พล.ต.ท.สุรวุฒิ กรัดศิร ิ  กรรมการ 

กรรมการที่ลาประชมุ 

- นายธงชัย ณ นคร  กรรมการ 

ผูบริหารที่เขารวมประชมุ 

 1. ดร. แดน ทองอินทร ผูจัดการโรงงาน 

 2. นายสุชาติ  แกวไพฑรูย ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด 

 3. นางสาวจงกล พิสุทธ์ิพิเชฎฐ ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

ผูสอบบัญชทีี่เขารวมประชมุ 

- นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

หมายเหตุ  : บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมไดตลอดเวลา จงึสงผลใหจํานวนเสียง

ของผูถือหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแตละวาระอาจไมเทากัน  
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เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. 

ณ เวลาเปดการประชุม น.ส.จงกล พิสุทธิพิเชฏฐ ไดแจงวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 15 ราย คิด

เปน 22,583,010 หุน และดวยการมอบฉันทะ 35 ราย คิดเปน 104,420,870 หุน รวมทั้งสิ้น 50 ราย นับจํานวน

หุนรวมกันไดทั้งสิ้น 127,003,880 หุน จากจํานวนหุนของบรษิัททั้งสิ้นจาํนวน 270,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 

47.04 เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหุนทั้งหมด จงึครบเปนองคประชุม และไดชี้แจงระเบียบการประชมุ และ

หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน ใหที่ประชมุทราบดงัน้ี 

วิธีการลงคะแนนเสียง 

- ณ ตอนลงทะเบียน ผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ใชในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนทีม่ี หรือเทากับจาํนวนหุนที่ไดรับมอบ

ฉันทะมาโดยใหถือวาหน่ึงหุนเทากับหน่ึงเสียง 

- การลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะลงคะแนน

เสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหทําเครือ่งหมายในบัตรลงคะแนน แลวยกมอืขึ้น เพื่อที่

เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง 

วิธีการนับคะแนนเสียง 

1. บริษัทฯใชระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง 

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษทัฯจะนําบัตรลงคะแนนที่ผูถือหุนออกเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออก

เสียง” มาหักออกจากจาํนวนเสียงที่เขารวมประชุม สวนทีเ่หลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่

ลงคะแนนเห็นดวยในวาระน้ันๆ 

3. บริษัทฯคํานวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติตางๆ โดยการใชมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่

เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะไมนําคะแนนงดออกเสียงมานับเปนฐานคะแนน 

4. ผูถือหุนที่ทาํหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชมุและไดออกเสยีงลงคะแนนไวลวงหนาใน

หนังสอืมอบฉันทะแลว ผูรับมอบฉันทะจะไมไดรบับัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เน่ืองจาก

บริษัทฯไดทาํการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแลว 

5. บริษัทฯจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมรับทราบ ทัง้เห็นดวย ไมเห็นดวย หรอืงดออก

เสียง พรอมสดัสวนเมือ่เปรียบเทยีบกับจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนภายหลงัการลงมติในแตละวาระ 

เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯไดจัดใหมีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ในกรณีที่มขีอโตแยง เพือ่ใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสยีง คือผูสอบบัญชีจากบรษิัท เอเอสวี แอนด 

แอสโซซิเอทส จาํกัด   

ในทุกระเบียบวาระ หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรอืซักถามเพิม่เติม

ขอใหยกมอืและเมื่อประธานอนุญาตแลวขอใหแจงชื่อ นามสกุล พรอมระบุวาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใหที่

ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 
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ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคําถามไมเก่ียวของกับวาระที่กําลังอยูระหวางการพิจารณา ขอความกรณุาให

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรอืซักถามในวาระที่เก่ียวของหรอืวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

นอกจากน้ี บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเรือ่งเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมในครั้งน้ี 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และสงคําถามเก่ียวกับบริษัทลวงหนากอนการประชุม 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดงักลาวพบวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชมุและสงคําถามลวงหนาสําหรับ

การประชุมในครั้งน้ี 

 เมื่อผูถือหุนรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กลาวขางตน นางสาวจงกล พิสทุธิพิเชฎฐ ไดกลาว

แนะนํากรรมการบรษิัท ผูบรหิารและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชมุ และไดเชญิประธานฯกลาวเปดประชุม 

นายสุริย บัวคอม ประธานกรรมการบรษิัทฯซ่ึงทําหนาที่ประธานที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนทุก

ทานและกลาวเปดประชมุสามญัผูถือหุนประจําป 2560 โดยไดมอบหมายให ดร.แดน ทองอินทร และนางสาว

จงกล พิสทุธ์ิพิเชฎฐ เปนผูดําเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดับดงัน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2559 

  ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอใหที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป  

2559 ที่ไดจดัขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยบรษิัทฯไดจดัสงรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชญิประชุมแลว  โดยมรีายละเอียดตามสิ่งทีส่งมาดวยลาํดับที่ 1  

 จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูดาํเนินการประชุมจงึเสนอใหที่ประชุมพจิารณา

ลงมตริับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2559 

มติ ที่ประชมุฯไดพิจารณารายละเอยีดของรายงานการประชมุแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2559 ซ่ึงประชมุเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ดวยคะแนนเสียงดงัตอไปน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 127,003,980 100.00 

ไมเห็นดวย                0 -    

งดออกเสียง                0 - 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป 2559 

ผูดําเนินการประชุมไดกลาวในทีป่ระชุมวารายละเอียดผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่

สําคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบป 2559 ปรากฏอยูในรายงานประจําปซ่ึงไดจดัสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสอืเชิญประชมุ

แลว โดยผลการดาํเนินงานสรุปไดดงัน้ี 
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รายได 

บรษิัทฯมรีายไดรวม 1,523.10 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจากการขาย 1,503.88 ลานบาท และ

รายไดอื่นจํานวน 19.22 ลานบาท   

รายไดจากการขาย ในป 2559 จํานวน 1,503.88 ลานบาท ลดลง 192.16 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

11.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เปนผลมาจากราคาขายลดลงจากการที่ราคาวัตถุดิบโดยเฉลี่ยสาํหรับปน้ีต่ํากวา

ปกอน ประกอบกับการแขงขนัทางการตลาดในระหวางผูผลิตมีความรุนแรงขึ้นเน่ืองจากปรมิาณความตองการ

สินคาไมขยายตัวตามที่คาดการณไว ดานสดัสวนการขาย มาจากการขายในประเทศรอยละ 74.84 และสงออก

รอยละ 25.16  

ตนทุนขายและคาใชจาย 

ตนทุนขาย ในป 2559 มีจํานวน 1,301.46 ลานบาท ลดลง 214.77 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 14.16 

จากตนทุนวัตถุดิบลดลง  

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายทางการเงิน และคาใชจายอื่นๆ มจํีานวนรวม 

152.63 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.50 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรและคาใชจายในการสงออก

เพิ่มขึ้น 

กําไร 

ป 2559 บริษทัฯมีกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดจาํนวน 69.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.73 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 14.48 เมือ่เปรียบเทียบกับปกอน  

อยางไรก็ตาม ในป 2559 บรษิทัฯมีการบันทึกคาใชจายภาษีเงินไดจาํนวน 36.09 ลานบาท จากการ

คํานวณภาษใีหมตัง้แตรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 เปนตนไป เน่ืองจากในการคํานวณภาษีเงินไดรอบระยะเวลา

บัญชีป 2555 บรษิัทฯไดใชสิทธิจําหนายหน้ีสญูในสวนทีไ่ดรับการปลดหน้ีตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัท ไทย

ลาวลิกไนท จาํกัด ตามที่ศาลมคํีาสั่งเห็นชอบดวยแผน แตตอมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกามีคํา

พิพากษากลับเปนวามีคําสั่งไมเหน็ชอบดวยแผนและมีคําสัง่ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของบริษทั ไทยลาวลิก

ไนท จํากัด บริษทัฯจึงคํานวณภาษีใหมโดยไมใชสิทธ์ิในการตดัหน้ีสูญ ทาํใหมีภาระภาษสีําหรับป 2559 จํานวน 

17.86 ลานบาท และกอนป 2559 อีกจํานวน 18.23 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 36.09 ลานบาท บริษัทฯบันทึกรายการ

ดังกลาวในงบการเงินป 2559 ทัง้จํานวน สงผลใหกําไรสุทธิสาํหรับป 2559 มีจาํนวน 32.92 ลานบาท ลดลง 

27.36 ลานบาท    

ฐานะการเงิน 

ณ สิ้นป 2559  บริษัทฯมีสินทรพัยรวม 1,692.69 ลานบาท หน้ีสินรวม 149.72 ลานบาท และสวนของผู

ถือหุน 1,542.97 ลานบาท 
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

ในสวนของการดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯยังไมไดประกาศเจตนารมณเขา

รวมโครงการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรปัชั่น(CAC) อยางไรก็ตาม บรษิัทฯได

จัดทํานโยบายตอตานการทจุริตคอรรัปชั่น พรอมทั้งกําหนดแนวปฏิบัติ ตัง้แตเดอืนพฤศจิกายน 2558 นอกจากน้ี

ยังเปดโอกาสใหผูมสีวนไดเสียตางๆสามารถใหขอมูลเก่ียวกับความผิดปกติในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทโดยการ

รองเรียนผานชองทางตางๆที่บรษิัทกําหนด  เพื่อใหมีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไวใน “นโยบายและวิธี

ปฏิบัติการแจงเบาะแส” ซ่ึงในป 2559 ที่ผานมา บรษิัทฯไมไดรับเรื่องรองเรียนการกระทําผิดทุจริต(Fraud) หรือ

การคอรรัปชั่น(Corruption) หรอืการกระทาํผิดจริยธรรม หรอืการกระทําที่มีผลในทางลบกับชื่อเสยีงของบริษัทฯ

แตอยางใด 

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ผูดําเนินการประชุมจงึสรุปวาที่ประชมุฯไดรับทราบผลการดําเนินงาน

ของบริษัทสําหรับป 2559 แลว 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2559  

ผูดําเนินการประชุม เสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัตงิบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที ่ 31 

ธันวาคม 2559 ซ่ึงงบการเงินดงักลาวผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว ซ่ึงรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยูในรายงานประจําป(สิ่งที่สงมาดวย 2) ที่จัดสงใหแกผูถือ

หุนพรอมหนังสอืเชิญประชมุแลว ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีสินทรพัยรวม 1,692.69 ลานบาท เปนสินทรัพยหมุนเวียน 855.11 

ลานบาท และสินทรพัยไมหมุนเวียน 837.58 ลานบาท บริษัทฯมหีน้ีสินรวม 149.72 ลานบาท และสวนของผูถือ

หุน 1,542.97 ลานบาท 

งบกําไรขาดทุน 

ในป 2559 บริษัทฯมรีายไดจากการขาย 1,503.88 ลานบาท  ตนทุนขาย 1,301.46 ลานบาท กําไร

ขั้นตน 202.42 ลานบาท  รายไดอื่น จํานวน 19.22 ลานบาท คาใชจายในการขาย บริหาร และตนทุนทางการเงิน 

จํานวน 152.63 ลานบาท  คาใชจายภาษีเงินได จํานวน 36.09 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิ จาํนวน 32.92 ลานบาท  

หรือคิดเปนกําไรสุทธิตอหุน เทากับ 0.12 บาท 

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น สรปุไดดังน้ี 

ผูถือหุน: ขอทราบรายละเอียดและเหตุผลของการบันทึกคาใชจายภาษเีงินไดยอนหลัง

พรอมทั้งเหตุผลทีบ่ริษัทฯไมไดบันทึกเปนคาใชจายทันทีในไตรมาส 2/2559 

ซึ่งเปนไตรมาสที่ศาลฎีกามีคําพิพากษา 
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ผูบริหาร:      คาใชจายภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นเก่ียวเน่ืองกับการใชสทิธิจําหนายหน้ีสูญสาํหรับเงินให

กูยืมแกบริษัท ไทยลาวลิกไนท จาํกัด(TLL) 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 แหงประมวลรัษฎากร วาดวยวิธีจาํหนายหน้ีสญูจาก

บัญชลีูกหน้ี บริษัทฯมีสิทธิจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีในสวนทีไ่ดรบัการปลดหน้ี

ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหน้ีทีศ่าลมีคําสั่งเห็นชอบ โดยใหถือเปนรายจายในรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่ศาลเห็นชอบแผนฟนฟู 

ป 2555 ศาลมีคําสัง่เหีนชอบดวยแผนฟนฟูกิจการของ TLL บริษทัฯจึงใชสิทธิ

จําหนายหน้ีสญูเปนรายจายทางภาษ ี

อยางไรก็ตาม ภายหลงัศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน มีเจาหน้ีบางรายย่ืนอทุธรณ

คัดคานคําสัง่ 

ในวันที่31 พฤษภาคม 2559 ศาลฏีกามีคําพิพากษากลับเปนวามีคําสัง่ไมเห็นชอบ

ดวยแผนและมีคําสัง่ใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ TLL สงผลใหเงื่อนไขสาํหรับ

การตัดหน้ีสญูตามกฎกระทรวง 186 หมดไป บริษัทฯจงึตองคํานวณภาษียอนหลงั

ตั้งแตป 2555 เปนตนไป 

สวนการที่บรษิัทฯยังไมไดบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสาํหรับงวดไตรมาส 

2/2559 น้ัน เน่ืองจากบรษิัทฯตองการรอความชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฎิบัติทางภาษ ี

อยางไรก็ตาม     ไดเปดเผยรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตั้งแต

ไตรมาส 2/2559 

ผูถือหุน: บริษทัฯควรระบุ Par Value ในการแสดงกําไรตอหุนเปรียบเทียบดวย 

เน่ืองจากบรษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลง Par Value ในป 2559  

ผูบริหาร: บริษัทฯเห็นดวยกับขอเสนอแนะ อยางไรก็ตาม  ตลาดหลักทรัพยไมแนะนําให

เพิ่มเติมขอมูลในรูปแบบมาตรฐานที่กําหนดไวในสรุปผลการดําเนินงานผานทางสือ่

อิเลคทรอนิกส 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่

ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปสิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 

2559 

มติ ที่ประชมุฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 132,406,590 100.00 

ไมเห็นดวย                0   - 

งดออกเสียง                0   -   
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําป 2559 

ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายและการจายเงนิ

ปนผล สําหรับผลการดาํเนินงานป 2559 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- เพื่อปฏิบัตใิหถูกตองตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอบังคับ

ของบริษัทฯขอ 33 ซ่ึงระบุวา ”บรษิัทตองจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปสวนหน่ึงไวเปนทุนสาํรองไมนอย

กวารอยละหาของกําไรสทุธิประจาํป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ี

จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน”  

- ในป 2559 บรษิัทมีกําไรสุทธิจํานวน 32.92 ลานบาท  ฝายบรหิารจงึเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา

จัดสรรผลกําไรไวเปนทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1.70 ลานบาท  

- ในสวนของการจายเงินปนผล บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 

50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลงัหักเงนิสํารองตางๆตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับของบรษิัทและตามกฎหมาย ทัง้น้ี การจายเงินปนผลขึน้อยูกับฐานะการเงินและแผนการ

ลงทุนและความจําเปนอื่นๆในอนาคต  

- ในรอบบัญชีป 2559 บริษทัฯมีกําไรสุทธิหลงัจากการจัดสรรเปนเงนิสํารองตามกฎหมายแลวจํานวน 

31.22 ลานบาท จึงเสนอใหที่ประชุมพจิารณาอนุมัติจายเงนิปนผลสําหรบัผลการดําเนินงาน

ประจําป 2559 ใหแกผูถือหุนเปนเงินหุนละ 0.06 บาท ปจจุบันบริษัทมทีุนชําระแลว 270,000,000 

หุน รวมเปนเงินจาํนวนทั้งสิ้น 16.20 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 49.21 ของกําไร

สุทธิตามงบการเงิน หรอืรอยละ 51.88 ของกําไรสุทธิหลงัการจดัสรรเปนสํารองตามกฎหมาย ซ่ึง

สอดคลองกับนโยบายการจายเงนิปนผลของบริษัท   

- บริษัทฯกําหนดรายชือ่ผูมีสทิธิรับเงินปนผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560(Record Date) และให

รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ.2535 

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่  13 มีนาคม 2560  และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่  25

พฤษภาคม 2560  

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผูดําเนินการประชมุฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯ 

พิจารณาลงมตอินุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและจายเงนิปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2559 

มติ ที่ประชมุฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.70 ลานบาท และ

จายเงินปนผล 0.06 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16.20 ลานบาท จากผลการดําเนินงานป 2559 ดวย

คะแนนเสียงดงัตอไปน้ี  
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มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 137,343,990 100.00 

ไมเห็นดวย                0    - 

งดออกเสียง                0    - 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ขอบังคับของบรษิัทขอที่ 14 กําหนดวา “ในการประชมุผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออก

จากตําแหนงตามจํานวนหน่ึงในสาม(1/3) เปนอัตรา” 

ในการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํปครั้งน้ี  มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน  4 ทาน ดงัน้ี 

1.นายสุริย  บัวคอม   ตําแหนง ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

2.นายสรรัฐ  งานทวี   ตําแหนง กรรมการ 

3.พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิร ิ  ตําแหนง กรรมการ 

4.นายธงชัย  ณ นคร   ตําแหนง กรรมการ 

บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการเลอืกตั้งเปนกรรมการบรษิัทฯลวงหนา ตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เมือ่พนระยะเวลาดงักลาว พบวาไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขา

รับการพิจารณาเลือกตัง้  จึงเสนอใหที่ประชุมพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระทัง้ 4 

ทาน กลับเขามาเปนกรรมการของบริษทัโดยดํารงตาํแหนงเดมิตอไปอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1.นายสุริย  บัวคอม   ตําแหนง ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

2.นายสรรัฐ  งานทวี   ตําแหนง กรรมการ 

3.พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิร ิ  ตําแหนง กรรมการ 

4.นายธงชัย  ณ นคร   ตําแหนง กรรมการ 

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ผูดําเนินการประชมุฯจงึไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมตอินุมัติ

เลือกตั้งกรรมการทีละทาน 

มติ ที่ประชมุฯไดพิจารณาแลว มีมตอินุมัติเลือกตัง้กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 4 ทาน  กลับเขามาเปน

กรรมการของบริษทัในตําแหนงเดิมตอไปอีกวาระหน่ึง โดยไดดําเนินการลงมติเลือกกรรมการเปน

รายบุคคลดวยคะแนนเสียงดงัตอไปน้ี 
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 5.1) นายสุริย  บัวคอม  

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 137,343,990 100.00 

ไมเห็นดวย               0   0.00 

งดออกเสียง               0   - 

5.2) นายสรรัฐ  งานทวี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 137,343,990 100.00 

ไมเห็นดวย                0   - 

งดออกเสียง                0   - 

 5.3) พลตํารวจโทสรุวุฒิ กรัดศิร ิ

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 137,343,990 100.00 

ไมเห็นดวย                0    - 

งดออกเสียง                0    - 

 5.4) นายธงชัย  ณ นคร  

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 137,343,990 100.00 

ไมเห็นดวย                0   0.00 

งดออกเสียง                0   - 

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 

ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดพจิารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจําป 2560 เทากับปที่ผานมา ดงัน้ี 
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  คาตอบแทนกรรมการ 

-  เบ้ียประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

-   บําเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไมเกิน 5,000,000 บาท/ป 

-   สิทธิประโยชนอื่นๆ : ไมม ี

คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

- เบ้ียประชุม :  20,000 บาท/คน/ครั้ง 

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ผูดําเนินการประชมุฯจงึไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมตอินุมัติ

คาตอบแทนกรรมการประจาํป 2560 

มติ ที่ประชมุฯไดพิจารณาแลว มีมตอินุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํป 2560 ตามที่เสนอ ดวย

คะแนนเสียงดงัตอไปน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 137,343,990 100.00 

ไมเห็นดวย                0    - 

งดออกเสียง                0    - 

  

วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 

ผูดําเนินการประชุมเสนอที่ประชมุพิจารณาเรือ่งการแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 

2560 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเห็นวาบริษัท เอเอสวี 

แอนด แอสโซซิเอทส จาํกัด  เปนบริษัทที่มีความนาเชือ่ถือ มีความเปนอิสระ และไดเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสม 

จึงเสนอทีป่ระชุมผูถือหุนแตงตั้งให 

1. นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ 

(เปนผูลงลายมอืชือ่ในงบการเงินของบริษัทในป 2551 ป 2553 และป 2559) 

2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 

(เปนผูลงลายมอืชือ่ในงบการเงินของบริษัทในป 2552 และป 2554-2558) 

แหงบริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จาํกัด  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 และกําหนด

คาตอบแทนเปนจํานวน 997,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 15,000 บาท หรือเพิม่ขึ้นรอยละ 1.53 จากป 2559   โดย

บริษัทฯไมมีการรับบริการอื่นๆจากสํานักงานสอบบัญช ี

ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดงักลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษทั 

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีความเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 
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จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ผูดําเนินการประชมุฯจงึไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมตอินุมัติ

แตงตัง้ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2560 

มติ ที่ประชมุฯไดพิจารณาแลว มีมตอินุมัติแตงตัง้ บรษิัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  โดยนาย

อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5875 เปนผูสอบบัญชีของบรษิัทประจําป 2560 และอนุมติคาสอบ

บัญชีเปนจํานวน 997,000 บาท ดวยคะแนนเสียง ดงัตอไปน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 140,023,790 100.00 

ไมเห็นดวย             0    - 

งดออกเสียง             0    - 

วาระที่ 8 พิจาณาเรื่องอื่นๆ(ถาม)ี 

ผูดําเนินการประชุม ไดแจงตอที่ประชมุวา ไดดําเนินการประชมุมาครบทุกระเบียบวาระแลว จงึเปด

โอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังน้ี 

28ผูถือหุน:    ยอดขายป 2559 ที่ลดลงเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงปรมิาณขายดวย

หรือไม  

ผูบริหาร: ปริมาณขายโดยรวมในป 2559 ใกลเคียงกับป 2558  

28ผูถือหุน:    การเปล่ียนแปลงปรมิาณขายของบริษัทฯสอดคลองกับคูแขงหรือไม 

28ผูบริหาร: การเคลื่อนไหวเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

28ผูถือหุน:    ราคาสินคาของบริษทัฯมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาแรเหล็ก

หรือราคาเหล็กประเภทอื่นหรอืไม 

28ผูบริหาร: การเคลื่อนไหวเปนไปในทิศทางเดียวกันแตชวงเวลาอาจชากวาเลก็นอย 

28ผูถือหุน:   Gross Margin โดยปกติของกิจการเปนอยางไร 

28ผูบริหาร : ประมาณ 10%-15% 

28ผูถือหุน:    แนวโนมธุรกิจเปนอยางไร 

28ผูบริหาร: พิจารณาจากการลงทุนของภาครฐัคาดวาความตองการสินคานาจะมีการเติบโต

ประมาณ 10% ในป 2560 
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28ผูถือหุน: ความคืบหนาของโครงการลงทุนใหมและการเปดโอกาสใหผูถือหุนเขาเยี่ยม

ชม 

28ผูบริหาร: บริษัทฯคาดวาจะ test run เครื่องจักรในเดอืนมิถุนายน 2560 และยินดใีหผูถือหุน

เขาเย่ียมชมภายหลงัติดตัง้แลวเสร็จ 

28ผูถือหุน  เสนอแนะใหพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล 

28ผูบริหาร:  ขอบคุณสาํหรับคําแนะนํา และขอรับไวพิจารณา 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดกลาววาขอบคุณผูถือหุน

ทุกทานที่สละเวลามาประชุม และกลาวปดประชุม 

 อน่ึง หลงัจากเริม่การประชุมมื่อเวลา 10.00 น. ไดมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชมุเพิม่ขึ้น 

สงผลใหมีผูถือหุนมาประชมุรวมทั้งสิ้น 60 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 140,023,790 หุน คิดเปนรอยละ 51.86  

ปดประชุมเวลาประมาณ  11.00 น.    

                                      

                                      

ลงชือ่ ………………………………… ประธานที่ประชมุ 

 (         นายสุริย  บัวคอม      ) 

                

                        
ลงชือ่ ………………………………… ผูบันทึกการประชมุ 

 (   นางสาวจงกล   พสิุทธ์ิพิเชฎฐ ) 
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