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รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2560
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
สถานที่ประชุม หอง ดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่ 99/2 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 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
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายสุริย

บัวคอม

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

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผูจดั การ
กรรมการและกรรมการอํานวยการฝายปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการอํานวยการฝายการตลาด
กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม
- นายธงชัย

ณ นคร

กรรมการ

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

ผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
- นางขวัญใจ

เกียรติกังวาฬไกล

หมายเหตุ : บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมไดตลอดเวลา จึงสงผลใหจํานวนเสียง
ของผูถอื หุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแตละวาระอาจไมเทากัน
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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 จากจํานวนหุนของบริษัททั้งสิ้นจํานวน 270,000,000 หุน คิดเปนรอยละ
47.04 เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุม และไดชี้แจงระเบียบการประชุม และ
หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน ใหที่ประชุมทราบดังนี้
วิธีการลงคะแนนเสียง
-

ณ ตอนลงทะเบียน ผูถอื หุนจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ ใชในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนทีม่ ี หรือเทากับจํานวนหุนที่ไดรับมอบ
ฉันทะมาโดยใหถอื วาหนึง่ หุนเทากับหนึ่งเสียง

-

การลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ หากผูถอื หุนหรือผูร ับมอบฉันทะที่ประสงคจะลงคะแนน
เสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหทําเครือ่ งหมายในบัตรลงคะแนน แลวยกมือขึ้น เพื่อที่
เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

วิธีการนับคะแนนเสียง
1. บริษัทฯใชระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษทั ฯจะนําบัตรลงคะแนนที่ผูถือหุนออกเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออก
เสียง”
มาหักออกจากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุม
สวนทีเ่ หลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ
3. บริษัทฯคํานวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติตา งๆ โดยการใชมติเสียงขางมากของผูถอื หุนที่
เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะไมนําคะแนนงดออกเสียงมานับเปนฐานคะแนน
4. ผูถือหุนที่ทาํ หนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและไดออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนาใน
หนังสือมอบฉันทะแลว ผูร ับมอบฉันทะจะไมไดรบั บัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจาก
บริษัทฯไดทาํ การบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผูถอื หุนกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแลว
5. บริษัทฯจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมรับทราบ ทัง้ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง พรอมสัดสวนเมือ่ เปรียบเทียบกับจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนภายหลังการลงมติในแตละวาระ
เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯไดจัดใหมีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ในกรณีที่มขี อโตแยง เพือ่ ใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง คือผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี แอนด
แอสโซซิเอทส จํากัด
ในทุกระเบียบวาระ หากผูถอื หุนหรือผูร ับมอบฉันทะประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิม่ เติม
ขอใหยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแลวขอใหแจงชื่อ นามสกุล พรอมระบุวาเปนผูถอื หุนหรือผูรับมอบฉันทะใหที่
ประชุมทราบกอนทุกครั้ง
2

สิ่งที่สงมาดวย 1

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคําถามไมเกี่ยวของกับวาระที่กําลังอยูระหวางการพิจารณา ขอความกรุณาให
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกีย่ วของหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมในครั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทลวงหนากอนการประชุม
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวพบวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนาสําหรับ
การประชุมในครั้งนี้
เมื่อผูถือหุนรับทราบวิธกี ารนับคะแนนเสียงตามที่กลาวขางตน นางสาวจงกล พิสทุ ธิพิเชฎฐ ไดกลาว
แนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหารและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม และไดเชิญประธานฯกลาวเปดประชุม
นายสุริย บัวคอม ประธานกรรมการบริษัทฯซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถอื หุนทุก
ทานและกลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 โดยไดมอบหมายให ดร.แดน ทองอินทร และนางสาว
จงกล พิสทุ ธิ์พิเชฎฐ เปนผูด ําเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559

ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2559 ที่ไดจดั ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯไดจดั สงรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2559
ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งทีส่ งมาดวยลําดับที่ 1
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูดาํ เนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 2

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
127,003,980
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป 2559

ผูดําเนินการประชุมไดกลาวในทีป่ ระชุมวารายละเอียดผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญซึง่ เกิดขึ้นในรอบป 2559 ปรากฏอยูในรายงานประจําปซงึ่ ไดจดั สงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
แลว โดยผลการดําเนินงานสรุปไดดงั นี้
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รายได
บริษัทฯมีรายไดรวม 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 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอ น เปนผลมาจากราคาขายลดลงจากการที่ราคาวัตถุดิบโดยเฉลี่ยสําหรับปนี้ต่ํากวา
ปกอน ประกอบกับการแขงขันทางการตลาดในระหวางผูผลิตมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากปริมาณความตองการ
สินคาไมขยายตัวตามที่คาดการณไว ดานสัดสวนการขาย มาจากการขายในประเทศรอยละ 74.84 และสงออก
รอยละ 25.16
ตนทุนขายและคาใชจาย
ตนทุนขาย ในป 2559 มีจํานวน 1,301.46 ลานบาท ลดลง 214.77 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 14.16
จากตนทุนวัตถุดิบลดลง
คาใชจา ยในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายทางการเงิน และคาใชจา ยอื่นๆ มีจํานวนรวม
152.63 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.50 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากคาใชจา ยเกี่ยวกับบุคลากรและคาใชจายในการสงออก
เพิ่มขึ้น
กําไร
ป 2559 บริษทั ฯมีกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดจาํ นวน 69.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.73 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.48 เมือ่ เปรียบเทียบกับปกอน
อยางไรก็ตาม ในป 2559 บริษทั ฯมีการบันทึกคาใชจา ยภาษีเงินไดจาํ นวน 36.09 ลานบาท จากการ
คํานวณภาษีใหมตงั้ แตรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 เปนตนไป เนื่องจากในการคํานวณภาษีเงินไดรอบระยะเวลา
บัญชีป 2555 บริษัทฯไดใชสิทธิจําหนายหนี้สญ
ู ในสวนทีไ่ ดรับการปลดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัท ไทย
ลาวลิกไนท จํากัด ตามที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน แตตอ มาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกามีคาํ
พิพากษากลับเปนวามีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผนและมีคาํ สัง่ ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของบริษทั
ไทยลาวลิก
ไนท จํากัด บริษทั ฯจึงคํานวณภาษีใหมโดยไมใชสิทธิใ์ นการตัดหนี้สูญ ทําใหมีภาระภาษีสําหรับป 2559 จํานวน
17.86 ลานบาท และกอนป 2559 อีกจํานวน 18.23 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 36.09 ลานบาท บริษัทฯบันทึกรายการ
ดังกลาวในงบการเงินป 2559 ทัง้ จํานวน สงผลใหกาํ ไรสุทธิสาํ หรับป 2559 มีจาํ นวน 32.92 ลานบาท ลดลง
27.36 ลานบาท
ฐานะการเงิน
ณ สิ้นป 2559 บริษัทฯมีสินทรัพยรวม 1,692.69 ลานบาท หนี้สินรวม 149.72 ลานบาท และสวนของผู
ถือหุน 1,542.97 ลานบาท
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ในสวนของการดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯยังไมไดประกาศเจตนารมณเขา
รวมโครงการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรปั ชั่น(CAC) อยางไรก็ตาม บริษัทฯได
จัดทํานโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น พรอมทั้งกําหนดแนวปฏิบัติ ตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้
ยังเปดโอกาสใหผูมสี วนไดเสียตางๆสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยการ
รองเรียนผานชองทางตางๆที่บริษัทกําหนด เพื่อใหมีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไวใน “นโยบายและวิธี
ปฏิบัติการแจงเบาะแส” ซึ่งในป 2559 ที่ผานมา บริษัทฯไมไดรับเรื่องรองเรียนการกระทําผิดทุจริต(Fraud) หรือ
การคอรรัปชั่น(Corruption) หรือการกระทําผิดจริยธรรม หรือการกระทําที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษัทฯ
แตอยางใด
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม
ของบริษัทสําหรับป 2559 แลว
วาระที่ 3

ผูดําเนินการประชุมจึงสรุปวาที่ประชุมฯไดรับทราบผลการดําเนินงาน

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559

ผูดําเนินการประชุม เสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึ่งงบการเงินดังกลาวผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยูในรายงานประจําป(สิ่งที่สง มาดวย 2) ที่จัดสงใหแกผูถือ
หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯมีสินทรัพยรวม 1,692.69 ลานบาท เปนสินทรัพยหมุนเวียน 855.11
ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 837.58 ลานบาท บริษัทฯมีหนี้สินรวม 149.72 ลานบาท และสวนของผูถือ
หุน 1,542.97 ลานบาท
งบกําไรขาดทุน
ในป 2559 บริษัทฯมีรายไดจากการขาย 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 จํานวน 32.92 ลานบาท
หรือคิดเปนกําไรสุทธิตอ หุน เทากับ 0.12 บาท
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้
ผูถือหุน:

ขอทราบรายละเอียดและเหตุผลของการบันทึกคาใชจายภาษีเงินไดยอนหลัง
พรอมทั้งเหตุผลทีบ่ ริษัทฯไมไดบันทึกเปนคาใชจายทันทีในไตรมาส 2/2559
ซึ่งเปนไตรมาสที่ศาลฎีกามีคําพิพากษา
5
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ผูบริหาร:

คาใชจา ยภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการใชสทิ ธิจําหนายหนีส้ ูญสําหรับเงินให
กูยืมแกบริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด(TLL)
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 แหงประมวลรัษฎากร วาดวยวิธีจาํ หนายหนี้สญ
ู จาก
บัญชีลูกหนี้ บริษัทฯมีสิทธิจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ในสวนทีไ่ ดรบั การปลดหนี้
ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ทศี่ าลมีคําสั่งเห็นชอบ โดยใหถอื เปนรายจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ศาลเห็นชอบแผนฟนฟู
ป 2555 ศาลมีคาํ สัง่ เหีนชอบดวยแผนฟนฟูกิจการของ TLL บริษทั ฯจึงใชสิทธิ
จําหนายหนี้สญ
ู เปนรายจายทางภาษี
อยางไรก็ตาม ภายหลังศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน มีเจาหนี้บางรายยื่นอุทธรณ
คัดคานคําสัง่
ในวันที่31 พฤษภาคม 2559 ศาลฏีกามีคาํ พิพากษากลับเปนวามีคําสัง่ ไมเห็นชอบ
ดวยแผนและมีคําสัง่ ใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ TLL สงผลใหเงื่อนไขสําหรับ
การตัดหนี้สญ
ู ตามกฎกระทรวง 186 หมดไป บริษัทฯจึงตองคํานวณภาษียอ นหลัง
ตั้งแตป 2555 เปนตนไป
สวนการที่บริษัทฯยังไมไดบันทึกเปนคาใชจา ยในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดไตรมาส
2/2559 นั้น เนื่องจากบริษัทฯตองการรอความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติทางภาษี
อยางไรก็ตาม
ไดเปดเผยรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตั้งแต
ไตรมาส 2/2559

ผูถือหุน:

บริษทั ฯควรระบุ Par Value ในการแสดงกําไรตอหุนเปรียบเทียบดวย
เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลง Par Value ในป 2559

ผูบริหาร:

บริษัทฯเห็นดวยกับขอเสนอแนะ อยางไรก็ตาม
ตลาดหลักทรัพยไมแนะนําให
เพิ่มเติมขอมูลในรูปแบบมาตรฐานที่กําหนดไวในสรุปผลการดําเนินงานผานทางสือ่
อิเลคทรอนิกส

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่
ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
(1 หุน = 1 เสียง)
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
เห็นดวย
132,406,590
100.00
ไมเห็นดวย
0
งดออกเสียง
0
6
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2559

ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงิน
ปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เพื่อปฏิบัตใิ หถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอบังคับ
ของบริษัทฯขอ 33 ซึ่งระบุวา ”บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย
กวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน”

-

ในป 2559 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิจํานวน 32.92 ลานบาท ฝายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
จัดสรรผลกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.70 ลานบาท

-

ในสวนของการจายเงินปนผล บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถอื หุนในอัตรารอยละ
50
ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองตางๆตามที่กาํ หนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจายเงินปนผลขึน้ อยูกับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจําเปนอื่นๆในอนาคต

-

ในรอบบัญชีป 2559 บริษทั ฯมีกําไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายแลวจํานวน
31.22 ลานบาท จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2559 ใหแกผูถอื หุนเปนเงินหุนละ 0.06 บาท ปจจุบันบริษัทมีทุนชําระแลว 270,000,000
หุน รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 16.20 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 49.21 ของกําไร
สุทธิตามงบการเงิน หรือรอยละ 51.88 ของกําไรสุทธิหลังการจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย ซึง่
สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท

-

บริษัทฯกําหนดรายชือ่ ผูมีสทิ ธิรับเงินปนผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560(Record Date) และให
รวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2560

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2559
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.70 ลานบาท และ
จายเงินปนผล 0.06 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16.20 ลานบาท จากผลการดําเนินงานป 2559 ดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้
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มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
137,343,990
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ขอบังคับของบริษัทขอที่ 14 กําหนดวา “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออก
จากตําแหนงตามจํานวนหนึง่ ในสาม(1/3) เปนอัตรา”
ในการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําปครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1.นายสุริย บัวคอม

ตําแหนง ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการ

2.นายสรรัฐ งานทวี
3.พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
4.นายธงชัย ณ นคร

บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯลวงหนา ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เมือ่ พนระยะเวลาดังกลาว พบวาไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขา
รับการพิจารณาเลือกตัง้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทัง้ 4
ทาน กลับเขามาเปนกรรมการของบริษทั โดยดํารงตําแหนงเดิมตอไปอีกวาระหนึง่ ดังนี้
1.นายสุริย บัวคอม

ตําแหนง ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการ

2.นายสรรัฐ งานทวี
3.พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
4.นายธงชัย ณ นคร

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม
เลือกตั้งกรรมการทีละทาน
มติ

ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 4 ทาน กลับเขามาเปน
กรรมการของบริษทั ในตําแหนงเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง
โดยไดดําเนินการลงมติเลือกกรรมการเปน
รายบุคคลดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
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5.1) นายสุริย บัวคอม
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
137,343,990
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
-

5.2) นายสรรัฐ งานทวี
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
137,343,990
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.3) พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
137,343,990
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.4) นายธงชัย ณ นคร
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
137,343,990
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
-

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560

ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดพจิ ารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจําป 2560 เทากับปที่ผานมา ดังนี้
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คาตอบแทนกรรมการ
- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- บําเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไมเกิน 5,000,000 บาท/ป
- สิทธิประโยชนอื่นๆ : ไมมี
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2560
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําป 2560 ตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
137,343,990
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาแตงตัง้ ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560

ผูดําเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรือ่ งการแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป
2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นวาบริษัท เอเอสวี
แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนบริษัทที่มีความนาเชือ่ ถือ มีความเปนอิสระ และไดเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสม
จึงเสนอทีป่ ระชุมผูถือหุนแตงตั้งให
1. นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(เปนผูลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษัทในป 2551 ป 2553 และป 2559)
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875
(เปนผูลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษัทในป 2552 และป 2554-2558)
แหงบริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 และกําหนด
คาตอบแทนเปนจํานวน 997,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 15,000 บาท หรือเพิม่ ขึ้นรอยละ 1.53 จากป 2559 โดย
บริษัทฯไมมีการรับบริการอื่นๆจากสํานักงานสอบบัญชี
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษทั
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท ี่มีความเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
10
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จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม
ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ
แตงตัง้ ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2560
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตัง้ บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด โดยนาย
อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5875 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 และอนุมติคาสอบ
บัญชีเปนจํานวน 997,000 บาท ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

140,023,790
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจาณาเรื่องอื่นๆ(ถามี)

ผูดําเนินการประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว จึงเปด
โอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้

ผูบริหาร:

ยอดขายป 2559 ที่ลดลงเปนผลมาจากการเปลีย่ นแปลงปริมาณขายดวย
หรือไม
ปริมาณขายโดยรวมในป 2559 ใกลเคียงกับป 2558

ผูถือหุน:
ผูบริหาร:

การเปลี่ยนแปลงปริมาณขายของบริษัทฯสอดคลองกับคูแขงหรือไม
การเคลื่อนไหวเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ผูถือหุน:
ผูบริหาร:

ราคาสินคาของบริษทั ฯมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาแรเหล็ก
หรือราคาเหล็กประเภทอื่นหรือไม
การเคลื่อนไหวเปนไปในทิศทางเดียวกันแตชวงเวลาอาจชากวาเล็กนอย

ผูถือหุน:
ผูบริหาร :

Gross Margin โดยปกติของกิจการเปนอยางไร
ประมาณ 10%-15%

ผูถือหุน:
ผูบริหาร:

แนวโนมธุรกิจเปนอยางไร
พิจารณาจากการลงทุนของภาครัฐคาดวาความตองการสินคานาจะมีการเติบโต
ประมาณ 10% ในป 2560

28

28

28

28

28

28

28

28

28

ผูถือหุน:
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28

28

28

28

ผูถือหุน:
ผูบริหาร:
ผูถือหุน
ผูบริหาร:

ความคืบหนาของโครงการลงทุนใหมและการเปดโอกาสใหผถู ือหุนเขาเยี่ยม
ชม
บริษัทฯคาดวาจะ test run เครื่องจักรในเดือนมิถุนายน 2560 และยินดีใหผูถอื หุน
เขาเยี่ยมชมภายหลังติดตัง้ แลวเสร็จ
เสนอแนะใหพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล
ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และขอรับไวพิจารณา

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอ ซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดกลาววาขอบคุณผูถือหุน
ทุกทานที่สละเวลามาประชุม และกลาวปดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมมื่อเวลา 10.00 น. ไดมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมเพิม่ ขึ้น
สงผลใหมีผูถือหุนมาประชุมรวมทั้งสิ้น 60 ราย รวมเปนจํานวนหุน ทั้งสิ้น 140,023,790 หุน คิดเปนรอยละ 51.86
ปดประชุมเวลาประมาณ 11.00 น.

ลงชือ่

…………………………………
(
นายสุริย บัวคอม
)

ประธานที่ประชุม

ลงชือ่

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

ผูบันทึกการประชุม
)
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