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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) 

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

วนัท่ีประชุม วนัองัคารที ่24 เมษายน 2561   
สถานท่ีประชมุ หอ้ง ดุสติา ชัน้ 5 โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์ เลขที ่99/2 หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ  

ตาํบลคคูต อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12130 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม  ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง 25 ราย จาํนวนหุน้  41,390,510 หุน้  
  ผูถ้อืหุน้ทีร่บัมอบฉนัทะ 31 ราย จาํนวนหุน้  97,951,060 หุน้    

รวม   56 ราย จาํนวนหุน้ 139,341,570 หุน้  
คดิเป็นรอ้ยละ 51.61 

กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชมุ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด คือ 

 1. นายสรุยิ ์ บวัคอม  ประธานกรรมการบรษิทั/ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
     กรรมการอสิระ 
 2. นางกิง่เทยีน บางออ้  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
 3. นายนรเศรษฐ  ไมเ้กตุ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
     และกรรมการอสิระ 

4. นายเอกมนิทร ์ งานทว ี  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 5. นายสวุฒัน์  จติตมยั  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 6. นายฉตัรชยั ศริวิฒันา  กรรมการ 
 7. นายธนพงษ์ ภคูาสวรรค ์ กรรมการ 
 8. นายพนัธมุ พนัธมุจนิดา กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 9. นายสรรฐั   งานทว ี  กรรมการและกรรมการอํานวยการฝา่ยการตลาด 
 10. พล.ต.ท.สรุวุฒ ิกรดัศริ ิ  กรรมการ 
 11. นายธงชยั  ณ นคร  กรรมการ 

ผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 1. ดร. แดน ทองอนิทร ์ ผูอ้ํานวยการฝา่ยปฎบิตักิาร 
 2. นายสชุาต ิ แกว้ไพฑรยู ์ ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยการตลาดและการขาย 
 3. นางสาวจงกล พสิทุธิพ์เิชฎฐ ์ ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

ผูส้อบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
2. นายสาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

หมายเหตุ  : บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชมุไดต้ลอดเวลา จงึสง่ผลใหจ้าํนวนเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมดในแต่ละวาระอาจไมเ่ท่ากนั  
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เร่ิมการประชมุเวลา 10.00 น. 

ณ เวลาเปิดการประชมุ น.ส.จงกล พสิทุธพิเิชฏฐ ์ ไดแ้จง้วา่มผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 22 ราย คดิ
เป็น 39,171,010 หุน้ และดว้ยการมอบฉนัทะ 31 ราย คดิเป็น 97,951,060 หุน้ รวมทัง้สิน้ 53 ราย นบัจาํนวนหุน้
รวมกนัไดท้ัง้สิน้ 137,122,070 หุน้ จากจาํนวนหุน้ของบรษิทัทัง้สิน้จาํนวน 270,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
50.79 เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชมุ และไดช้ีแ้จงระเบยีบการประชมุ และ
หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนน ใหท้ีป่ระชมุทราบดงันี้ 

วธิกีารลงคะแนนเสยีง 

- ณ ตอนลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีม่ ี หรอืเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีไ่ดร้บัมอบ
ฉนัทะมาโดยใหถ้อืว่าหนึ่งหุน้เทา่กบัหนึ่งเสยีง 

- การลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนน
เสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ขอใหท้าํเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนน แลว้ยกมอืขึน้ เพื่อที่
เจา้หน้าทีจ่ะไปรบับตัรลงคะแนนมาบนัทกึในการนบัคะแนนเสยีง 

วธิกีารนบัคะแนนเสยีง 

1. บรษิทัฯใชร้ะบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

2. ในการนบัคะแนนเสยีง บรษิทัฯจะนําบตัรลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออก
เสยีง” มาหกัออกจากจาํนวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชมุ สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงที่
ลงคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

3. บรษิทัฯคาํนวณฐานในการนบัคะแนนเสยีงในมตติ่างๆ โดยการใชม้ตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่
เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯจะไมนํ่าคะแนนงดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

4. ผูถ้อืหุน้ทีท่าํหนงัสอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมและไดอ้อกเสยีงลงคะแนนไวล่้วงหน้าใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะจะไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนนหลงัจากการลงทะเบยีน เนื่องจาก
บรษิทัฯไดท้าํการบนัทกึคะแนนเสยีงตามทีผู่ถ้อืหุน้กําหนด ณ ตอนลงทะเบยีนแลว้ 

5. บรษิทัฯจะแสดงผลการนบัคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ ทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง พรอ้มสดัสว่นเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนภายหลงัการลงมตใินแต่ละวาระ 

เพือ่ความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสยีง บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้คีนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง
ในกรณทีีม่ขีอ้โตแ้ยง้ เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสยีง คอืผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอสว ี แอนด ์
แอสโซซเิอทส ์จาํกดั   

ในทกุระเบยีบวาระ หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะประสงคจ์ะแสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเพิม่เตมิ
ขอใหย้กมอืและเมื่อประธานอนุญาตแลว้ขอใหแ้จง้ชื่อ นามสกุล พรอ้มระบุว่าเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใหท้ี่
ประชุมทราบก่อนทุกครัง้ 
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ในกรณีทีค่วามคดิเหน็หรอืคาํถามไมเ่กีย่วขอ้งกบัวาระทีก่ําลงัอยูร่ะหว่างการพจิารณา ขอความกรณุาให้
ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอความเหน็หรอืซกัถามในวาระทีเ่กีย่วขอ้งหรอืวาระพจิารณาเรือ่งอื่นๆ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยเสนอเรือ่งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุในครัง้นี้ 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2561 และสง่คาํถามเกีย่วกบับรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชุม 
เมือ่พน้กําหนดระยะเวลาดงักล่าวพบวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมและสง่คาํถามลว่งหน้าสาํหรบั
การประชมุในครัง้นี้ 

 เมือ่ผูถ้อืหุน้รบัทราบวธิกีารนบัคะแนนเสยีงตามทีก่ล่าวขา้งตน้ นางสาวจงกล พสุิทธพิเิชฎฐ ์ ไดก้ล่าว
แนะนํากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม และไดเ้ชญิประธานฯกล่าวเปิดประชมุ 

นายสรุยิ ์ บวัคอม ประธานกรรมการบรษิทัฯซึง่ทาํหน้าทีป่ระธานทีป่ระชมุ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทุก
ท่านและกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 โดยไดม้อบหมายให ้นายเอกมนิทร ์  งานทว ีและนางสาว
จงกล พสุิทธิพ์เิชฎฐ ์เป็นผูด้าํเนนิการประชุมแทนตามระเบยีบวาระการประชุมตามลาํดบัดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  2560 

  ผูด้าํเนนิการประชุม ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี  
2560 ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2560 โดยบรษิทัฯไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่1  

 จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ผูด้าํเนินการประชมุจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา
ลงมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณารายละเอยีดของรายงานการประชุมแลว้ จงึมมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้
ถอืหุน้ประจาํปี 2560 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 139,341,570 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0 -    
งดออกเสยีง                0 - 
บตัรเสยี                 0 -   

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั สาํหรบัปี 2560 

ผูด้าํเนนิการประชุมไดก้ล่าวในทีป่ระชมุว่ารายละเอยีดผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลงที่
สาํคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2560 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม
แลว้ โดยผลการดาํเนนิงานสรปุไดด้งันี้ 
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รายได ้

บรษิทัฯมรีายไดร้วม 1,884.78 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 1,865.17 ลา้นบาท และ
รายไดอ้ื่นจาํนวน 19.61 ลา้นบาท   

รายไดจ้ากการขาย ในปี 2560 จาํนวน 1,865.17 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 361.29 ลา้นบาท หรอืเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 
24.02 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากทัง้ปรมิาณขายและราคาขายเพิม่ขึน้ โดยปรมิาณขายทีเ่พิม่ข ึน้มา
จากปรมิาณขายทัง้ในประเทศและสง่ออกสงูกวา่ปีก่อน ส่วนราคาขายเพิม่ขึน้จากราคาวตัถุดบิปรบัตวัสงูขึน้ ดา้น
สดัสว่นการขาย มาจากการขายในประเทศรอ้ยละ 73.93 และสง่ออกรอ้ยละ 26.07 

ตน้ทุนขายและคา่ใชจ้่าย 

ตน้ทุนขาย ในปี 2560 มจีาํนวน 1,656.99 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 355.53 ลา้นบาท หรอืเพิม่ข ึน้
รอ้ยละ 27.32 จากทัง้ปรมิาณขายและตน้ทุนวตัถุดบิเพิม่ขึน้  

คา่ใชจ้่ายในการขาย คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ มจีาํนวนรวม 
147.22 ลา้นบาท ลดลง 5.41 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการสง่ออกลดลงตามเงือ่นไขการสง่ออกที่
ในปีนี้สว่นใหญ่เป็น Ex-Work และ FOB 

กาํไร 

ปี 2560 บรษิทัฯมกีําไรสทุธจิาํนวน 80.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 47.64 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 144.71 ซึง่การทีผ่ลกําไรปรบัตวัเพิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมาจากปีกอ่นมคีา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้
จาํนวน 36.09 ลา้นบาท ในขณะทีปี่นี้ไมม่ ี ประกอบกบักาํไรจากการดาํเนนิงานตามปกตเิพิม่ขึน้ตามยอดขายที่
เพิม่ 

ทัง้น้ี สาเหตุทีปี่ 2560 บรษิทัฯไมม่คี่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้นื่องจากบรษิทัฯมคีา่ใชจ่้ายทางภาษจีากการ
จาํหน่ายหนี้สญูจากบญัชลีกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทั เซน็จรูีอ่เิลคโทรนิคส ์ แอนด ์ซสิเตม็ จาํกดั ซึง่เป็น
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เนื่องจากลกูหนี้ถกูพพิากษาใหล้ม้ละลายและไดม้กีารแบ่งทรพัยส์นิใหแ้กเ่จา้หนี้ในวนัที ่ 30 
พฤศจกิายน 2560  

ฐานะการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2560  บรษิทัฯมสีนิทรพัยร์วม 1,973.04 ลา้นบาท หนี้สนิรวม 366.81 ลา้นบาท สว่นของผูถ้อื
หุน้ 1,606.23 ลา้นบาท 

การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ในสว่นของการดาํเนนิงานดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯยงัไม่ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้
รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่(CAC) อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯได้
จดัทํานโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้กาํหนดแนวปฏบิตั ิตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2558 นอกจากนี้
ยงัเปิดโอกาสใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีตา่งๆสามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความผดิปกตใินการดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัโดยการ
รอ้งเรยีนผ่านช่องทางต่างๆทีบ่รษิทักําหนด  เพือ่ใหม้กีารตรวจสอบตามกระบวนการทีร่ะบุไวใ้น “นโยบายและวธิี
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ปฏบิตักิารแจง้เบาะแส” ซึง่ในปี 2560 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯไมไ่ดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนการกระทาํผดิทจุรติ(Fraud) หรอื
การคอรร์ปัชัน่(Corruption) หรอืการกระทาํผดิจรยิธรรม หรอืการกระทาํทีม่ผีลในทางลบกบัชือ่เสยีงของบรษิทัฯ
แต่อยา่งใด 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ สรปุสาระสาํคญัไดด้งันี้ 

ผูถื้อหุ้น: ขอทราบค่าใช้จ่ายทางภาษีกรณีตดัหน้ีสญูเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทั เซน็
จร่ีูอิเลคโทรนิคส ์แอนดซิ์สเตม็ส ์จาํกดั(CES)และระยะเวลาใช้สิทธิทางภาษี 

ผูบ้รหิาร: ในปี 2560 บรษิทัฯมคีา่ใชจ้่ายทางภาษจีากการจาํหน่ายหนี้สญูจากบญัชลีกูหนี้เงนิ
ใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ CES จาํนวนประมาณ 500 ลา้นบาท ปจัจบุนัมผีลขาดทุนทาง
ภาษคีงเหลอืประมาณ 400 ลา้นบาท ซึง่สามารถใชส้ทิธไิดถ้งึปี 2565 

ผูถื้อหุ้น:  อยากทราบสาเหตท่ีุอตัรากาํไรขัน้ต้นสาํหรบัการส่งออกลดลงจากปีก่อน 

ผูบ้รหิาร: สาเหตุหลกัมาจากการแขง่ขนัทางดา้นราคา โดยเฉพาะกบัผูผ้ลติในประเทศจนี 
ประกอบกบับรษิทัฯมนีโยบายขยายตลาดสง่ออก ดงันัน้ บางครัง้การแขง่ขนัดา้น
ราคาจงึยงัคงจาํเป็นในการเจาะตลาดใหม่ๆ  

ผูถื้อหุ้น: การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด(AD)สาํหรบัการนําเข้าวตัถดิุบจาก
สาธารณรฐัประชาชนจีน ส่งผลให้มีการนําเข้าสินค้าสาํเรจ็รปูเข้ามาแข่งขนั
ในตลาดเพ่ิมขึน้หรือไม่ 

ผูบ้รหิาร: ปจัจุบนั จนีมนีโยบายลดกําลงัการผลติเหลก็ แรงกดดนัจากการนําเขา้สนิคา้
สาํเรจ็รปูจงึลดลง 

ผูถื้อหุ้น:  บริษทัฯมีแผนการขยายกาํลงัการผลิตหรือไม่ 

ผูบ้รหิาร:  บรษิทีฯตอ้งศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนก่อนตดัสนิใจ 

ผูถื้อหุ้น: ขอให้ช้ีแจงเก่ียวกบัข้อสงัเกตขุองรายงานผูส้อบบญัชี เร่ือง มลูค่าสทุธิท่ีคาด
ว่าจะได้รบัของสินค้าคงเหลือ 

ผูบ้รหิาร: ตามมาตรฐานบญัช ีสนิคา้คงเหลอืตอ้งแสดงมลูค่าตามราคาทนุหรอืมลูคา่สทุธทิีค่าด
วา่จะไดร้บั แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ซึง่บรษิทัฯจะทาํการวดัมลูคา่ทุกสิน้งวดเพื่อ
พจิารณาวา่มขีอ้บ่งชีใ้นการตัง้สาํรองค่าเผือ่การลดมลูคา่หรอืไม่ กรณสีนิคา้คงเหลอื 
บรษิทัฯวดัมลูค่าโดยเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาดกบัตน้ทุนวตัถุดบิบวกตน้ทุนทาํต่อ
และค่าใชจ้่ายในการขาย นอกจากน้ี บรษิทัฯยงันําปจัจยัเรือ่งการดอ้ยค่าของสนิคา้
เคลื่อนไหวชา้มาประกอบการพจิารณาดว้ย 

ผูถื้อหุ้น: บริษทัฯมีแผนดาํเนินการกบัลกูหน้ีค้างขาํระนานเกิน 12 เดือนอย่างไรและมี
โอกาสไดรับัชาํระหน้ีจากลกูหน้ีหรือไม่ 
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ผูบ้รหิาร: มโีอกาสน้อยเนื่องจากเป็นลกูหนี้ทีค่า้งชาํระตัง้แต่ปี 2540 ปจัจบุนั ลกูหนี้ดงักลา่วมี
สถานะลม้ละลาย  

ผูถื้อหุ้น: ขอทราบสถานการณ์ราคาวตัถดิุบ สงครามการค้าระหว่างสหรฐักบัจีนมี
ผลกระทบต่อราคาหรือไม่ 

ผูบ้รหิาร:  ราคาวตัถุดบิยงัคงมคีวามผนัผวน สว่นสงครามการคา้ยงัไมม่ผีลกระทบในขณะนี้ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเพิม่เตมิ ผูด้าํเนินการประชุมจงึสรปุวา่ทีป่ระชุมฯ
ไดร้บัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัสาํหรบัปี 2560 แลว้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

ผูด้าํเนนิการประชุม เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2560 ซึง่งบการเงนิดงักล่าวผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ ซึง่รายละเอยีดของงบการเงนิปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ทีจ่ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ ซึง่มรีายละเอยีดสรปุไดด้งันี้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯมสีนิทรพัยร์วม 1,973.04 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนจาํนวน 
1,102.69 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจาํนวน 870.35  ลา้นบาท บรษิทัฯหนี้สนิรวม 366.81 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,606.23 ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุน 

ในปี 2560 บรษิทัฯมรีายไดจ้ากการขาย 1,865.17 ลา้นบาท  ตน้ทุนขาย 1,656.99 ลา้นบาท กาํไร
ขัน้ตน้ 208.18 ลา้นบาท  รายไดอ้ื่น จาํนวน 19.61 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการขาย บรหิาร และตน้ทนุทางการเงนิ 
จาํนวน 147.22 ลา้นบาท  โดยมกีําไรสทุธ ิจํานวน 80.57 ลา้นบาท  หรอืคดิเป็นกาํไรสทุธติ่อหุน้ เท่ากบั 0.30 
บาท 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม ผูด้าํเนินการประชุมฯจงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุฯ
พจิารณาลงมตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  
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มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 139,341,570 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0   - 
งดออกเสยีง                0   -   
บตัรเสยี                 0 -   

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2560 

ผูด้าํเนนิการประชุมเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งการจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิ
ปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนนิงานปี 2560 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

- เพื่อปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯขอ้ 33 ซึง่ระบุวา่ ”บรษิทัตอ้งจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน้่อย
กว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา(ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองนี้
จะมจีาํนวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน”  

- ในปี 2560 บรษิทัมกีําไรสทุธจิาํนวน 80.57 ลา้นบาท  ฝา่ยบรหิารจงึเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
จดัสรรผลกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 4.10 ลา้นบาท  

- ในสว่นของการจา่ยเงนิปนัผล บรษิทัฯมนีโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 
50 ของกําไรสทุธจิากการดาํเนนิงานตามงบการเงนิหลงัหกัเงนิสาํรองต่างๆตามทีก่าํหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามกฎหมาย ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปนัผลขึน้อยูก่บัฐานะการเงนิและแผนการ
ลงทนุและความจาํเป็นอื่นๆในอนาคต  

- ในรอบบญัชปีี 2560 บรษิทัฯมกีาํไรสทุธหิลงัจากการจดัสรรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายแลว้จาํนวน 
76.47 ลา้นบาท จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนนิงาน
ประจาํปี 2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเงนิหุน้ละ 0.142 บาท ปจัจุบนับรษิทัมทีนุชําระแลว้ 270,000,000 
หุน้ รวมเป็นเงนิจาํนวนทัง้สิน้ 38.34 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 47.59 ของกาํไร
สทุธติามงบการเงนิ หรอืรอ้ยละ 50.14 ของกาํไรสทุธหิลงัการจดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย ซึง่
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั   

- บรษิทัฯกาํหนดรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที ่ 9 มนีาคม 2561(Record Date) และกําหนด
จ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่ 24 พฤษภาคม 2561  

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ สรปุสาระสาํคญัไดด้งันี้ 

ผูถื้อหุ้น: เงินปันผลท่ีจ่าย สามารถเครดิตภาษีได้หรือไม่ 
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ผูบ้รหิาร:       การคาํนวณภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาใหค้าํนวณตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

ผูถื้อหุ้น: บริษทัฯมีเงินสดประมาณ 500 ล้านบาท อยากทราบว่ามีแผนการใช้อย่างไร 
สามารถนํามาจ่ายเป็นเงินปันผลได้หรือไม่ 

ผูบ้รหิาร:        เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร จาํแนกเป็น 2 ส่วน คอื เงนิฝากทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้
และเงนิฝากทีไ่มม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้โดยเงนิฝากทีม่ขีอ้จาํกดัในการใชเ้ป็นเงนิฝากที่
นําไปวางเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ของบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ย วงเงนิ
สนิเชือ่เพือ่ออกหนัง้สอืคํ้าประกนั และวงเงนิสนิเชื่อสาํหรบัการสัง่ซือ้วตัถุดบิ
(L/C,T/R) สว่นเงนิฝากทีไ่มม่ขีอ้จาํกดัในการใชเ้ป็นเงนิฝากทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนในการดาํเนนิกจิการตามปกต ิ ซึง่ปจัจุบนั บรษิทัยงัมคีวามจาํเป็นตอ้ง
ดาํรงเงนิฝากจาํนวนดงักล่าว  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเพิม่เตมิ ผูด้าํเนินการประชุมฯจงึไดเ้สนอใหท้ี่
ประชุมฯ พจิารณาลงมตอินุมตักิารจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปนัผล จากผลการดาํเนนิงาน
ประจาํปี 2560 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 4.10 ลา้นบาท และ
จ่ายเงนิปนัผล 0.142 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 38.34 ลา้นบาท จากผลการดาํเนินงานปี 2560 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 139,341,570 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0    - 
งดออกเสยีง                0    - 
บตัรเสยี                 0 -   

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที ่ 14 กาํหนดวา่ “ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้  ใหก้รรมการออก
จากตาํแหน่งตามจาํนวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็นอตัรา” 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีครัง้นี้  มกีรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน  4 ท่าน ดงันี้ 

      1.นางกิง่เทยีน  บางออ้   ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
      2.นายฉตัรชยั  ศริวิฒันา   ตาํแหน่ง กรรมการ 
      3.นายสวุฒัน์  จติตมยั   ตาํแหน่ง กรรมการ 

         4.นายพนัธุม  พนัธุมจนิดา  ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ 
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บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯล่วงหน้า ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2561 เมือ่พน้ระยะเวลาดงักล่าว พบวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอบคุคลใด
เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้  จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 4 
ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบรษิทัโดยดาํรงตําแหน่งเดมิตอ่ไปอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

      1.นางกิง่เทยีน  บางออ้   ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
      2.นายฉตัรชยั  ศริวิฒันา   ตาํแหน่ง กรรมการ 
      3.นายสวุฒัน์  จติตมยั   ตาํแหน่ง กรรมการ 
      4.นายพนัธุม  พนัธุมจนิดา  ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม  ผูด้าํเนนิการประชุมฯจงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุฯพจิารณาลงมตอินุมตัิ
เลอืกตัง้กรรมการทลีะท่าน 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระ 4 ท่าน  กลบัเขา้มาเป็น
กรรมการของบรษิทัในตําแหน่งเดมิต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยไดด้าํเนินการลงมตเิลอืกกรรมการเป็น
รายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

 5.1) นางกิง่เทยีน  บางออ้  
มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 
รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 139,341,570 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย               0   0.00 
งดออกเสยีง               0   - 
บตัรเสยี                 0 -   

5.2) นายฉตัรชยั  ศริวิฒันา 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 139,341,570 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0   - 
งดออกเสยีง                0   - 
บตัรเสยี                 0 -   
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5.3) นายสวุฒัน์  จติตมยั 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 139,341,570 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0    - 
งดออกเสยีง                0    - 
บตัรเสยี                 0 -   

 5.4) นายพนัธุม  พนัธุมจนิดา  

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 139,341,570 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0   0.00 
งดออกเสยีง                0   - 
บตัรเสยี                 0 -   

วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

ผูด้าํเนนิการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณากาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 เท่ากบัปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 

  คา่ตอบแทนกรรมการ 
-  เบีย้ประชมุ : 15,000 บาท/คน/ครัง้ 
-   บาํเหน็จกรรมการทุกคนรวมกนัไม่เกนิ 5,000,000 บาท/ปี 
-   สทิธปิระโยชน์อื่นๆ : ไม่ม ี

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
- เบีย้ประชมุ :  20,000 บาท/คน/ครัง้ 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม  ผูด้าํเนนิการประชมุฯจงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุฯพจิารณาลงมตอินุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2561 ตามทีเ่สนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 
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มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 139,341,570 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0    - 
งดออกเสยีง                0    - 
บตัรเสยี                 0 -   

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

ผูด้าํเนนิการประชุมเสนอทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัช ีประจาํปี 
2561 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เหน็วา่บรษิทั เอเอสว ี
แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  เป็นบรษิทัทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื มคีวามเป็นอสิระ และไดเ้สนอคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม 
จงึเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ให ้

1. นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2109 หรอื 
(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2560) 

2. นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5875 หรอื 
      (เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัในปี 2552 และปี 2554-2558) 
3. นายประสทิธิพ์ร เกษามา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9910 หรอื 

(ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั) 
4. นายสาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9760 

(ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั) 

แหง่บรษิทั เอเอสว ี แอนด ์ แอสโซซเิอทส ์ จาํกดั  หรอื นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขทะเบยีน 4334 (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) แหง่ บรษิทั เอเอสท ี มาสเตอร ์
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2561 และกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจาํนวน 1,020,000 บาท ซึง่เพิม่ข ึน้ 23,000
บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.31 จากปี 2560   โดยบรษิทัฯไมม่กีารรบับรกิารอื่นๆจากสาํนกังานสอบบญัช ี

ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าว ไมม่คีวามสมัพนัธ ์ และ/หรอื ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามอสิระเพยีงพอในการตรวจสอบ

และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม  ผูด้าํเนนิการประชุมฯจงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุฯพจิารณาลงมตอินุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่สอบบญัชสีาํหรบัปี 2561 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิตง่ตัง้นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลข
ทะเบยีน 2109 หรอืนางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5875 หรอืนาย
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ประสทิธิพ์ร เกษามา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9910 หรอื นายสาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9760 แหง่บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั หรอืนางสาว
นงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4334  แหง่ บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2561 และอนุมตคิา่สอบบญัชเีป็นจาํนวน 1,020,000 บาท ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 139,341,570 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0    - 
งดออกเสยีง                0    - 
บตัรเสยี                 0 -   

วาระท่ี 8 พิจาณาเรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

ผูด้าํเนนิการประชุม ไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุว่า ไดด้าํเนินการประชมุมาครบทุกระเบยีบวาระแลว้ จงึเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ สรปุไดด้งันี้ 

ผูถื้อหุ้น:    ขอทราบความคืบหน้ากรณีเงินให้กู้ยืมแก่บริษทั ไทยลาวลิกไนท ์ จาํกดั(TLL) 
ภายหลงัศาลฎีกามีคาํพิพากษาให้จาํเลยชาํระค่าเสียหายให้แก่ TLL และพวก 

ผูบ้รหิาร: บรษิทัฯไดด้าํเนนิการฟ้อง TLL ต่อศาลแพง่และศาลมคีาํพพิากษาให ้ TLL ชาํระหนี้
เงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่บรษิทัฯ อยา่งไรกต็าม TLL ไดย้ืน่คาํรอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการ
ต่อศาลลม้ละลายกลาง และศาลมคีําสัง่รบัคาํรอ้ง ตัง้แต่ปี 2560 สง่ผลให ้ TLL มี
สถานะ automatic stay ทาํใหบ้รษิทัฯไมส่ามารถบงัคบัคดไีด ้ โดยศาลลม้ละลาย
กลางนดัฟงัคาํสัง่ในวนัที ่26 เมษายน 2561 

ผูถื้อหุ้น:    ขอทราบสถานการณ์ตลาดในปัจจบุนั  

ผูบ้รหิาร: ปจัจุบนั ความตอ้งการสนิคา้ปรบัตวัดขี ีน้จากการลงทนุของภาครฐั  

ผูถื้อหุ้น: โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก(EEC) มีผลต่อความต้องการ
สินค้าหรือไม่ 

ผูบ้รหิาร:  ยงัไมม่ผีลต่อความตอ้งการสนิคา้ในขณะนี้ 

ผูถื้อหุ้น:   Gross Margin ของตลาดในประเทศเป็นอย่างไร 

ผูบ้รหิาร : ขึน้อยูก่บัสภาพการแขง่ขนัในตลาด 
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ผูถื้อหุ้น:    บริษทัฯมีมาตรการบริหารความเส่ียงจากผลกระทบของ AD อย่างไร 

ผูบ้รหิาร: บรษิทัฯอยูร่ะหว่างตดิตามการแกไ้ขพระราชบญัญตักิารตอบโตก้ารทุม่ตลาดและการ
อุดหนุนซึง่สนิคา้จากต่างประเทศอยา่งใกลช้ดิ ควบคู่ไปกบัการจดัหาแหล่งวตัถุดบิ
อื่นๆเพิม่เตมิ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯไดก้ลา่ววา่ขอบคุณผูถ้อืหุน้
ทุกท่านทีส่ละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชมุ 

อนึ่ง หลงัจากเริม่การประชมุมือ่เวลา 10.00 น. ไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้ประชมุเพิม่ข ึน้ 
สง่ผลใหม้ผีูถ้อืหุน้มาประชมุรวมทัง้สิน้ 56 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 139,341,570 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 51.61  

ปิดประชมุเวลาประมาณ  11.20 น.    

 

 

                    

                                   
ลงชือ่ ………………………………… ประธานทีป่ระชมุ 
 (         นายสรุยิ ์ บวัคอม      ) 
                

                      
ลงชือ่ ………………………………… ผูบ้นัทกึการประชุม 
 (   นางสาวจงกล   พสุิทธิพ์เิชฎฐ ์ ) 


