รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
สถานที่ประชุม ห้อง ดุสติ า ชัน้ 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
25 ราย จํานวนหุน้ 41,390,510 หุน้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง
ผูถ้ อื หุน้ ทีร่ บั มอบฉันทะ
31 ราย จํานวนหุน้ 97,951,060 หุน้
รวม
56 ราย จํานวนหุน้ 139,341,570 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 51.61
กรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่วมประชุม 11 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด คือ
1. นายสุรยิ ์

บัวคอม

2. นางกิง่ เทียน

บางอ้อ

3. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
4. นายเอกมินทร์ งานทวี
5. นายสุวฒ
ั น์
จิตตมัย
6. นายฉัตรชัย ศิรวิ ฒ
ั นา
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
8. นายพันธุม
พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ
งานทวี
10. พล.ต.ท.สุรวุฒ ิ กรัดศิร ิ
11. นายธงชัย ณ นคร
ผูบ้ ริ หารที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. แดน
ทองอินทร์
2. นายสุชาติ
แก้วไพฑรูย์
3. นางสาวจงกล พิสทุ ธิ ์พิเชฎฐ์

ประธานกรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการอํานวยการฝา่ ยการตลาด
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยปฎิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝา่ ยการตลาดและการขาย
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝา่ ยบัญชีและการเงิน

ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
2. นายสาธิต
เกียรติกงั วาฬไกล
หมายเหตุ : บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํ นวนเสียง
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
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เริ่ มการประชุมเวลา 10.00 น.
ณ เวลาเปิดการประชุม น.ส.จงกล พิสทุ ธิพเิ ชฏฐ์ ได้แจ้งว่ามีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง 22 ราย คิด
เป็น 39,171,010 หุน้ และด้วยการมอบฉันทะ 31 ราย คิดเป็น 97,951,060 หุน้ รวมทัง้ สิน้ 53 ราย นับจํานวนหุน้
รวมกันได้ทงั ้ สิน้ 137,122,070 หุน้ จากจํานวนหุน้ ของบริษทั ทัง้ สิน้ จํานวน 270,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ
50.79 เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชแ้ี จงระเบียบการประชุม และ
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ทป่ี ระชุมทราบดังนี้
วิธกี ารลงคะแนนเสียง
-

ณ ตอนลงทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ ใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีม่ ี หรือเท่ากับจํานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบ
ฉันทะมาโดยให้ถอื ว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง

-

การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะลงคะแนน
เสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทาํ เครือ่ งหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึน้ เพื่อที่
เจ้าหน้าทีจ่ ะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

วิธกี ารนับคะแนนเสียง
1. บริษทั ฯใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษทั ฯจะนําบัตรลงคะแนนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง”
มาหักออกจากจํานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
3. บริษทั ฯคํานวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทั ฯจะไม่นําคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
4. ผูถ้ อื หุน้ ทีท่ าํ หนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าใน
หนังสือมอบฉันทะแล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่ได้รบั บัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจาก
บริษทั ฯได้ทาํ การบันทึกคะแนนเสียงตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ กําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
5. บริษทั ฯจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ทป่ี ระชุมรับทราบ ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง พร้อมสัดส่วนเมือ่ เปรียบเทียบกับจํานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ
เพือ่ ความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษทั ฯได้จดั ให้มคี นกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้ง เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คือผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอเอสวี แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ในทุกระเบียบวาระ หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิม่ เติม
ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุวา่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนทุกครัง้
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ในกรณีทค่ี วามคิดเห็นหรือคําถามไม่เกีย่ วข้องกับวาระทีก่ ําลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระทีเ่ กีย่ วข้องหรือวาระพิจารณาเรือ่ งอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครัง้ นี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และส่งคําถามเกีย่ วกับบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม
เมือ่ พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับ
การประชุมในครัง้ นี้
เมือ่ ผูถ้ อื หุน้ รับทราบวิธกี ารนับคะแนนเสียงตามทีก่ ล่าวข้างต้น นางสาวจงกล พิสทุ ธิพเิ ชฎฐ์ ได้กล่าว
แนะนํากรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯกล่าวเปิดประชุม
นายสุรยิ ์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษทั ฯซึง่ ทําหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ ทุก
ท่านและกล่าวเปิดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 โดยได้มอบหมายให้ นายเอกมินทร์ งานทวี และนางสาว
จงกล พิสทุ ธิ ์พิเชฎฐ์ เป็นผูด้ าํ เนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2560

ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2560 ทีไ่ ด้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2560 โดยบริษทั ฯได้จดั ส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 1
จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าํ เนินการประชุมจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
มติ

ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2560 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
139,341,570
0
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั สําหรับปี 2560

ผูด้ าํ เนินการประชุมได้กล่าวในทีป่ ระชุมว่ารายละเอียดผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและการเปลีย่ นแปลงที่
สําคัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี ซง่ึ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว โดยผลการดําเนินงานสรุปได้ดงั นี้
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รายได้
บริษทั ฯมีรายได้รวม 1,884.78 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,865.17 ล้านบาท และ
รายได้อ่นื จํานวน 19.61 ล้านบาท
รายได้จากการขาย ในปี 2560 จํานวน 1,865.17 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 361.29 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
24.02 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทัง้ ปริมาณขายและราคาขายเพิม่ ขึน้ โดยปริมาณขายทีเ่ พิม่ ขึน้ มา
จากปริมาณขายทัง้ ในประเทศและส่งออกสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเพิม่ ขึน้ จากราคาวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึน้ ด้าน
สัดส่วนการขาย มาจากการขายในประเทศร้อยละ 73.93 และส่งออกร้อยละ 26.07
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย ในปี 2560 มีจาํ นวน 1,656.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 355.53 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 27.32 จากทัง้ ปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ มีจาํ นวนรวม
147.22 ล้านบาท ลดลง 5.41 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลงตามเงือ่ นไขการส่งออกที่
ในปีน้สี ว่ นใหญ่เป็ น Ex-Work และ FOB
กําไร
ปี 2560 บริษทั ฯมีกําไรสุทธิจาํ นวน 80.57 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 47.64 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับปีก่อน
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 144.71 ซึง่ การทีผ่ ลกําไรปรับตัวเพิม่ ขึน้ มีสาเหตุหลักมาจากปีกอ่ นมีคา่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้
จํานวน 36.09 ล้านบาท ในขณะทีป่ ีน้ไี ม่ม ี ประกอบกับกําไรจากการดําเนินงานตามปกติเพิม่ ขึน้ ตามยอดขายที่
เพิม่
ทัง้ นี้ สาเหตุทป่ี ี 2560 บริษทั ฯไม่มคี ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษทั ฯมีคา่ ใช้จ่ายทางภาษีจากการ
จําหน่ ายหนี้สญ
ู จากบัญชีลกู หนี้เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั เซ็นจูรอ่ี เิ ลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จํากัด ซึง่ เป็น
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ถกู พิพากษาให้ลม้ ละลายและได้มกี ารแบ่งทรัพย์สนิ ให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560
ฐานะการเงิน
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวม 1,973.04 ล้านบาท หนี้สนิ รวม 366.81 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื
หุน้ 1,606.23 ล้านบาท
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในส่วนของการดําเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั ฯยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน(CAC)
่
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้
จัดทํานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ กําหนดแนวปฏิบตั ิ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียต่างๆสามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยการ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆทีบ่ ริษทั กําหนด เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบตามกระบวนการทีร่ ะบุไว้ใน “นโยบายและวิธี
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ปฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส” ซึง่ ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯไม่ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนการกระทําผิดทุจริต(Fraud) หรือ
การคอร์รปั ชัน(Corruption)
่
หรือการกระทําผิดจริยธรรม หรือการกระทําทีม่ ผี ลในทางลบกับชือ่ เสียงของบริษทั ฯ
แต่อย่างใด
จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุ้น:

ขอทราบค่าใช้จ่ายทางภาษี กรณี ตดั หนี้ สญ
ู เงิ นให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษทั เซ็น
จูรี่อิเลคโทรนิ คส์ แอนด์ซิสเต็มส์ จํากัด(CES)และระยะเวลาใช้สิทธิ ทางภาษี

ผูบ้ ริหาร:

ในปี 2560 บริษทั ฯมีคา่ ใช้จ่ายทางภาษีจากการจําหน่ายหนี้สญ
ู จากบัญชีลกู หนี้เงิน
ให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ CES จํานวนประมาณ 500 ล้านบาท ปจั จุบนั มีผลขาดทุนทาง
ภาษีคงเหลือประมาณ 400 ล้านบาท ซึง่ สามารถใช้สทิ ธิได้ถงึ ปี 2565

ผูถ้ ือหุ้น:

อยากทราบสาเหตุที่อตั รากําไรขัน้ ต้นสําหรับการส่งออกลดลงจากปี ก่อน

ผูบ้ ริหาร:

สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันทางด้านราคา
โดยเฉพาะกับผูผ้ ลิตในประเทศจีน
ประกอบกับบริษทั ฯมีนโยบายขยายตลาดส่งออก ดังนัน้ บางครัง้ การแข่งขันด้าน
ราคาจึงยังคงจําเป็ นในการเจาะตลาดใหม่ๆ

ผูถ้ ือหุ้น:

การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด(AD)สําหรับการนําเข้าวัตถุดิบจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้มีการนําเข้าสิ นค้าสําเร็จรูปเข้ามาแข่งขัน
ในตลาดเพิ่ มขึน้ หรือไม่

ผูบ้ ริหาร:

ปจั จุบนั
จีนมีนโยบายลดกําลังการผลิตเหล็ก
สําเร็จรูปจึงลดลง

ผูถ้ ือหุ้น:

บริ ษทั ฯมีแผนการขยายกําลังการผลิ ตหรือไม่

ผูบ้ ริหาร:

บริษที ฯต้องศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อนตัดสินใจ

ผูถ้ ือหุ้น:

ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อสังเกตุของรายงานผูส้ อบบัญชี เรื่อง มูลค่าสุทธิ ที่คาด
ว่าจะได้รบั ของสิ นค้าคงเหลือ

ผูบ้ ริหาร:

ตามมาตรฐานบัญชี สินค้าคงเหลือต้องแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทค่ี าด
ว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ซึง่ บริษทั ฯจะทําการวัดมูลค่าทุกสิน้ งวดเพื่อ
พิจารณาว่ามีขอ้ บ่งชีใ้ นการตัง้ สํารองค่าเผือ่ การลดมูลค่าหรือไม่ กรณีสนิ ค้าคงเหลือ
บริษทั ฯวัดมูลค่าโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดกับต้นทุนวัตถุดบิ บวกต้นทุนทําต่อ
และค่าใช้จ่ายในการขาย นอกจากนี้ บริษทั ฯยังนําปจั จัยเรือ่ งการด้อยค่าของสินค้า
เคลื่อนไหวช้ามาประกอบการพิจารณาด้วย

ผูถ้ ือหุ้น:

บริ ษทั ฯมีแผนดําเนิ นการกับลูกหนี้ ค้างขําระนานเกิ น 12 เดือนอย่างไรและมี
โอกาสไดัรบั ชําระหนี้ จากลูกหนี้ หรือไม่
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แรงกดดันจากการนําเข้าสินค้า

ผูบ้ ริหาร:

มีโอกาสน้อยเนื่องจากเป็ นลูกหนี้ทค่ี า้ งชําระตัง้ แต่ปี 2540 ปจั จุบนั ลูกหนี้ดงั กล่าวมี
สถานะล้มละลาย

ผูถ้ ือหุ้น:

ขอทราบสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ
ผลกระทบต่อราคาหรือไม่

ผูบ้ ริหาร:

ราคาวัตถุดบิ ยังคงมีความผันผวน ส่วนสงครามการค้ายังไม่มผี ลกระทบในขณะนี้

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมี

เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิม่ เติม ผูด้ าํ เนินการประชุมจึงสรุปว่าทีป่ ระชุมฯ
ได้รบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษทั สําหรับปี 2560 แล้ว
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560

ผูด้ าํ เนินการประชุม เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สําหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ งบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซึง่ รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี(สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2) ทีจ่ ดั ส่งให้แก่ผถู้ อื
หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึง่ มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวม 1,973.04 ล้านบาท เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน
1,102.69 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 870.35 ล้านบาท บริษทั ฯหนี้สนิ รวม 366.81 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1,606.23 ล้านบาท
งบกําไรขาดทุน
ในปี 2560 บริษทั ฯมีรายได้จากการขาย 1,865.17 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,656.99 ล้านบาท กําไร
ขัน้ ต้น 208.18 ล้านบาท รายได้อ่นื จํานวน 19.61 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน
จํานวน 147.22 ล้านบาท โดยมีกําไรสุทธิ จํานวน 80.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นกําไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.30
บาท
จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผูด้ าํ เนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติ

ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
139,341,570
0
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2560

วาระที่ 4

ผูด้ าํ เนินการประชุมเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิน
ปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เพื่อปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ
ของบริษทั ฯข้อ 33 ซึง่ ระบุวา่ ”บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่ นหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้
จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

-

ในปี 2560 บริษทั มีกําไรสุทธิจาํ นวน 80.57 ล้านบาท ฝา่ ยบริหารจึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
จัดสรรผลกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4.10 ล้านบาท

-

ในส่วนของการจ่ายเงินปนั ผล บริษทั ฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราร้อยละ
50
ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองต่างๆตามทีก่ าํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลขึน้ อยูก่ บั ฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจําเป็ นอื่นๆในอนาคต

-

ในรอบบัญชีปี 2560 บริษทั ฯมีกาํ ไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายแล้วจํานวน
76.47 ล้านบาท จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2560 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นเงินหุน้ ละ 0.142 บาท ปจั จุบนั บริษทั มีทนุ ชําระแล้ว 270,000,000
หุน้ รวมเป็นเงินจํานวนทัง้ สิน้ 38.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47.59 ของกําไร
สุทธิตามงบการเงิน หรือร้อยละ 50.14 ของกําไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย ซึง่
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั

-

บริษทั ฯกําหนดรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561(Record Date) และกําหนด
จ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุ้น:

เงิ นปันผลที่จ่าย สามารถเครดิ ตภาษี ได้หรือไม่
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ผูบ้ ริหาร:

การคํานวณภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาให้คาํ นวณตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ผูถ้ ือหุ้น:

บริ ษทั ฯมีเงิ นสดประมาณ 500 ล้านบาท อยากทราบว่ามีแผนการใช้อย่างไร
สามารถนํามาจ่ายเป็ นเงิ นปันผลได้หรือไม่

ผูบ้ ริหาร:

เงินสดและเงินฝากธนาคาร จําแนกเป็ น 2 ส่วน คือ เงินฝากทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้
และเงินฝากทีไ่ ม่มขี อ้ จํากัดในการใช้ โดยเงินฝากทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้เป็นเงินฝากที่
นําไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันวงเงินสินเชือ่ ของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย วงเงิน
สินเชือ่ เพือ่ ออกหนัง้ สือคํ้าประกัน
และวงเงินสินเชื่อสําหรับการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ
(L/C,T/R)
ส่วนเงินฝากทีไ่ ม่มขี อ้ จํากัดในการใช้เป็ นเงินฝากทีใ่ ช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินกิจการตามปกติ ซึง่ ปจั จุบนั บริษทั ยังมีความจําเป็นต้อง
ดํารงเงินฝากจํานวนดังกล่าว

เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิม่ เติม ผูด้ าํ เนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ท่ี
ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปนั ผล จากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2560
มติ

ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 4.10 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปนั ผล 0.142 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 38.34 ล้านบาท จากผลการดําเนินงานปี 2560
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
139,341,570
0
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 14 กําหนดว่า “ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งตามจํานวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็นอัตรา”
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีครัง้ นี้ มีกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.นางกิง่ เทียน บางอ้อ
2.นายฉัตรชัย ศิรวิ ฒ
ั นา
3.นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย
4.นายพันธุม พันธุมจินดา

ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ตําแหน่ง กรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
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บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯล่วงหน้า ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอบุคคลใด
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4
ท่าน กลับเข้ามาเป็ นกรรมการของบริษทั โดยดํารงตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.นางกิง่ เทียน บางอ้อ
2.นายฉัตรชัย ศิรวิ ฒ
ั นา
3.นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย
4.นายพันธุม พันธุมจินดา

ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ตําแหน่ง กรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม
เลือกตัง้ กรรมการทีละท่าน
มติ

ผูด้ าํ เนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิ

ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็ น
กรรมการของบริษทั ในตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยได้ดาํ เนินการลงมติเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
5.1) นางกิง่ เทียน บางอ้อ
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
139,341,570
0
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
-

5.2) นายฉัตรชัย ศิรวิ ฒ
ั นา
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
139,341,570
0
0
0
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ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.3) นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
139,341,570
0
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.4) นายพันธุม พันธุมจินดา
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
139,341,570
0
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
-

พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561

ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 เท่ากับปีทผ่ี า่ นมา ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
- เบีย้ ประชุม : 15,000 บาท/คน/ครัง้
- บําเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ : ไม่ม ี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- เบีย้ ประชุม : 20,000 บาท/คน/ครัง้
จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
มติ

ผูด้ าํ เนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิ

ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2561 ตามทีเ่ สนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
139,341,570
0
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561

ผูด้ าํ เนินการประชุมเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี
2561 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เห็นว่าบริษทั เอเอสวี
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็นบริษทั ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ มีความเป็นอิสระ และได้เสนอค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
จึงเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ให้
1. นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2560)
2. นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือ
(เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ในปี 2552 และปี 2554-2558)
3. นายประสิทธิ ์พร เกษามา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ
(ไม่เคยเป็นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั )
4. นายสาธิต เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 9760
(ไม่เคยเป็นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั )
แห่งบริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขทะเบียน 4334 (ไม่เคยเป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ) แห่ง บริษทั เอเอสที มาสเตอร์
จํากัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวน 1,020,000 บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 23,000
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.31 จากปี 2560 โดยบริษทั ฯไม่มกี ารรับบริการอื่นๆจากสํานักงานสอบบัญชี
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษทั
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม
ผูด้ าํ เนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2561
มติ

ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลข
ทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือนาย
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ประสิทธิ ์พร เกษามา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ นายสาธิต เกียรติกงั วาฬไกล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 9760 แห่งบริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด หรือนางสาว
นงราม เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4334 แห่ง บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2561 และอนุมติคา่ สอบบัญชีเป็นจํานวน 1,020,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
มติทล่ี ง

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

139,341,570
0
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิ จาณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ได้ดาํ เนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุ้น:

ขอทราบความคืบหน้ ากรณี เงิ นให้ก้ยู ืมแก่บริ ษทั ไทยลาวลิ กไนท์ จํากัด(TLL)
ภายหลังศาลฎีกามีคาํ พิ พากษาให้จาํ เลยชําระค่าเสียหายให้แก่ TLL และพวก

ผูบ้ ริหาร:

บริษทั ฯได้ดาํ เนินการฟ้อง TLL ต่อศาลแพ่งและศาลมีคาํ พิพากษาให้ TLL ชําระหนี้
เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ให้แก่บริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม TLL ได้ยน่ื คําร้องขอฟื้นฟูกจิ การ
ต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลมีคําสังรั
่ บคําร้อง ตัง้ แต่ปี 2560 ส่งผลให้ TLL มี
สถานะ automatic stay ทําให้บริษทั ฯไม่สามารถบังคับคดีได้ โดยศาลล้มละลาย
กลางนัดฟงั คําสังในวั
่ นที่ 26 เมษายน 2561

ผูถ้ ือหุ้น:

ขอทราบสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั

ผูบ้ ริหาร:

ปจั จุบนั ความต้องการสินค้าปรับตัวดีขน้ี จากการลงทุนของภาครัฐ

ผูถ้ ือหุ้น:

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวันออก(EEC) มีผลต่อความต้องการ
สิ นค้าหรือไม่

ผูบ้ ริหาร:

ยังไม่มผี ลต่อความต้องการสินค้าในขณะนี้

ผูถ้ ือหุ้น:

Gross Margin ของตลาดในประเทศเป็ นอย่างไร

ผูบ้ ริหาร :

ขึน้ อยูก่ บั สภาพการแข่งขันในตลาด
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ผูถ้ ือหุ้น:

บริ ษทั ฯมีมาตรการบริ หารความเสี่ยงจากผลกระทบของ AD อย่างไร

ผูบ้ ริหาร:

บริษทั ฯอยูร่ ะหว่างติดตามการแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุม่ ตลาดและการ
อุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ ควบคู่ไปกับการจัดหาแหล่งวัตถุดบิ
อื่นๆเพิม่ เติม

เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือแสดงความเห็นเพิม่ เติม ประธานฯได้กล่าวว่าขอบคุณผูถ้ อื หุน้
ทุกท่านทีส่ ละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมมือ่ เวลา 10.00 น. ได้มผี ถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าประชุมเพิม่ ขึน้
ส่งผลให้มผี ถู้ อื หุน้ มาประชุมรวมทัง้ สิน้ 56 ราย รวมเป็นจํานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 139,341,570 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51.61
ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.20 น.

ลงชือ่

…………………………………
(
นายสุรยิ ์ บัวคอม
)

ประธานทีป่ ระชุม

ลงชือ่

…………………………………
( นางสาวจงกล พิสทุ ธิ ์พิเชฎฐ์

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
)
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