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รายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2562 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด(มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วันที่ประชุม วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562   
สถานที่ประชุม ห้อง ดุสิตา ช้ัน 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลคคูต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 15 ราย จ านวนหุ้น   37,045,200 หุ้น  
  ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 27 ราย จ านวนหุ้น   95,427,320 หุ้น    

รวม   42 ราย จ านวนหุ้น 132,472,520 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 49.06 

กรรมการบรษิัทที่เข้าร่วมประชุม 10 คน ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 11 คน คือ 

   1. นายสุริย ์ บัวคอม  ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ 
     กรรมการอิสระ 
   2. นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
   3. นายเฉลียว  พลวิเศษ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

  4. นายเอกมินทร ์ งานทว ี  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
   5. นายสุวัฒน์  จิตตมัย  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   6. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา  กรรมการ 
   7. นายธนพงษ ์ ภูคาสวรรค์ กรรมการ 
   8. นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   9. นายสรรัฐ   งานทว ี  กรรมการและกรรมการอ านวยการฝ่ายการตลาด 
 10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
   1. นายสุชาต ิ แก้วไพฑูรย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย 
   2. นายสุชาติ  เตชะเทียมจันทร ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
   3. นายพัฒนา สุขเกษม  ผู้จัดการโรงงาน 
   4. นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชมุ 
  - นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 
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หมายเหตุ  : บริษทัฯไดเ้ปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จ านวนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน  

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. 

ณ เวลาเปิดการประชุม นายเอกมินทร์ งานทวี ได้แจง้ว่ามีผู้ถือหุน้มาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย คิดเปน็ 
24,074,500 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 25 ราย คิดเป็น 95,427,210 หุ้น รวมทั้งส้ิน 35 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้
ทั้งส้ิน 119,501,710 หุ้น จากจ านวนหุ้นของบรษิัททั้งส้ินจ านวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.26 เกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองคป์ระชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนน ใหท้ี่ประชุมทราบดงันี้ 

วิธีการลงคะแนนเสียง 

- ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะไดร้ับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมคีะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ม ี หรือเท่ากับจ านวนหุน้ที่ไดร้บัมอบ
ฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึง่หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบยีบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะทีป่ระสงค์จะลงคะแนน
เสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหท้ าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้น เพื่อที่
เจ้าหน้าที่จะไปรบับัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง 

วิธีการนับคะแนนเสียง 

1. บริษทัฯใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง 

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษทัฯจะน าบัตรลงคะแนนทีผู่้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” มาหักออกจากจ านวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่หลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

3. บริษทัฯค านวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บรษิัทฯจะไม่น าคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน 

4. ผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าใน
หนังสือมอบฉนัทะแล้ว ผู้รบัมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจาก
บริษทัฯไดท้ าการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุน้ก าหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 

5. บริษทัฯ จะแสดงผลการนบัคะแนนเสียงให้ทีป่ระชุมรับทราบ ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหุน้ของผู้ถือหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ 
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เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงบริษทัฯ ได้จัดให้มคีนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คือผู้สอบบญัชีจาก บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จ ากัด   

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะประสงคจ์ะแสดงความคิดเหน็ หรือซักถามเพิ่มเติม
ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนญุาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะใหท้ี่
ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง 

ในกรณีที่ความคดิเห็นหรือค าถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอืน่ๆ 

นอกจากนี้ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรือ่งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครัง้นี ้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งค าถามเกี่ยวกับบริษทัล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อ
พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการ
ประชุมในครั้งนี ้

 เมื่อผู้ถือหุ้นรบัทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์ ได้กล่าวแนะน า
กรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม และไดเ้ชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม 

นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงท าหน้าทีป่ระธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถอืหุ้นทุก
ท่านและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยได้มอบหมายให้นายเอกมินทร์ งานทวี  เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับดังนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 

          ผู้ด าเนนิการประชุม ได้เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
ที่ได้จดัขึน้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยบรษิทัฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ให้กับ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชญิประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  

 จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ ผู้ด าเนินการประชุมฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 

มต ิ ที่ประชุมฯ ได้พจิารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 128,651,620 100.00 
ไม่เห็นด้วย                   0 -    
งดออกเสียง                   0 - 
บัตรเสีย                    0 -   

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท ส าหรับปี 2561 

ผู้ด าเนนิการประชุมได้กล่าวในทีป่ระชุมว่ารายละเอียดผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปซ่ึีงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุน้พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว โดยผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี ้

รายได้ 
บริษทัฯมีรายได้รวม 2,470.37 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,397.55 ล้านบาท และรายได้อื่น

จ านวน 72.82 ล้านบาท   
รายได้จากการขาย ในป ี 2561 จ านวน 2,397.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 532.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

28.54 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจาก
ปริมาณขายทั้งในประเทศและส่งออกสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดบิปรบัตัวสูงขึ้น ด้านสัดส่วน
การขาย มาจากการขายในประเทศร้อยละ 68.90 และส่งออกร้อยละ 31.10 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนขาย ในปี 2561 มีจ านวน 2,245.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 588.26 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

35.50 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดบิเพิ่มขึน้  
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีจ านวนรวม 171.92 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27.95 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริษทัฯ มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน 

ก าไร 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 152.29 ล้านบาท ลดลง 55.89 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีกอ่น 

หรือลดลงร้อยละ 4.80 และบรษิทัฯ มีก าไรสุทธิ 48.99 ล้านบาท ลดลง 31.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.20 เมื่อ
เทียบกบัปีก่อน 
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ทั้งนี้ สาเหตุทีใ่นปี 2561 บริษทัฯ ไม่มคี่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้เนื่องจากบรษิัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการ
จ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บรษิัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จ ากัด ซ่ึงเป็น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจา้หนี้ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560  

ฐานะการเงิน 
ณ ส้ินปี 2561  บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวม 1,936.68 ล้านบาท หนี้สนิรวม 322.51 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 

1,614.17 ล้านบาท 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชั่น 
ในส่วนของการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชั่น บริษัทฯยังไม่ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เข้า

ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชั่น (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้
จัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกตใินการด าเนนิธุรกิจของบริษัทโดยการ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆทีบ่รษิัทก าหนด  เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธี
ปฏิบตัิการแจ้งเบาะแส” ซ่ึงในปี 2561 ที่ผ่านมา บรษิัทฯไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดทุจรติ (Fraud) หรือการ
คอร์รัปชั่น(Corruption) หรือการกระท าผิดจริยธรรม หรือการกระท าที่มีผลในทางลบกับช่ือเสยีงของบริษทัฯแต่
อย่างใด 

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น: บริษทัฯ มีแผนที่จะประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นหรือไม ่

ผู้บริหาร: บริษทัฯ มีความตั้งใจจะประกาศเจตนารมณ์ แต่ในขณะนี้ต้องขอเวลาในการเตรียม
ความพร้อมก่อน 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าทีป่ระชุมฯ
ได้รับทราบผลการด าเนนิงานของบริษทัส าหรับปี 2561 แล้ว 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 

ผู้ด าเนนิการประชุม ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทั ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ซ่ึงงบการเงนิดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซ่ึงรายละเอียดของงบการเงนิปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) ที่จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดด้ังนี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,936.68 ลา้นบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 
1,144.96 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 791.72  ล้านบาท บรษิัทฯ มีหนี้สินรวม 322.51 ล้านบาท ส่วน
ของผู้ถือหุ้น 1,614.17 ล้านบาท 

งบก าไรขาดทนุ 

ในป ี 2561 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขาย 2,397.55 ล้านบาท  ตน้ทุนขาย 2,245.26 ล้านบาท ก าไรขั้นตน้ 
152.29 ล้านบาท  รายได้อื่น จ านวน 72.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จ านวน 
171.92 ล้านบาท  โดยมีก าไรสุทธิ จ านวน 48.99 ล้านบาท  หรือคดิเปน็ก าไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.18 บาท 

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็  

ผู้ถือหุ้น : อยากให้อธิบายเรื่องเงินให้กู้ยืม จ านวน 900 ล้านบาททีผู่้สอบบัญชีมีการ
แสดงความเหน็อย่างมีเงื่อนไข 

ผู้บริหาร : ส าหรับเงนิให้กู้ยืมดงักล่าว บริษทัฯ ได้โอนขายสิทธิในหนีเ้งินใหกู้้ยืมบริษทั 
ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ให้กับ บริษัท เควินแอสโซซิเอทส์ จ ากัด ซ่ึงผู้สอบ
บัญชีไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าบริษทัฯ กับ บรษิัท เควินแอสโซซิเอทส์ 
จ ากัด เปน็บรษิัทที่เกี่ยวข้องกนัหรือไม่ จึงแสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไข ซ่ึง
ผู้บริหารของบริษทัได้ชี้แจงต่อผูส้อบบัญชีแล้วว่าบริษัทไม่มคีวามสัมพันธ์
ใดๆ กับ บรษิัท เควินแอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

ผู้ถือหุ้น : ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทัฯ และ บริษทั เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ว่ามี
การขายสินค้าและท าธุรกิจร่วมกัน หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

ผู้บริหาร : บริษทัฯ และบริษทั เควิน แอสโซซิเอทส์ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกันไม่ว่า
จะเป็นด้านผู้ถือหุน้และผูบ้ริหาร 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงไดเ้สนอให้ที่
ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

มต ิ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,012,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                0   - 
งดออกเสียง                0   -   
บัตรเสีย                 0   -   

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 

ผู้ด าเนนิการประชุมเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนั
ผล ส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- เพื่อปฏบิัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษทัฯข้อ 33 ซ่ึงระบุว่า ”บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าป ี หักด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”  

- ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 48.99 ล้านบาท  ฝ่ายบริหารจึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา
จัดสรรผลก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.10 ล้านบาท  

- ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 
50 ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงนิส ารองต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทัและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจ าเปน็อื่นๆในอนาคต  

- ในรอบบัญชีปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเปน็เงินส ารองตามกฎหมายแล้วจ านวน 
47.89 ล้านบาท จงึเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปนัผลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าป ี
2561 ให้แก่ผู้ถือหุน้เปน็เงนิหุน้ละ 0.219 บาท ปัจจุบนับรษิัทมทีนุช าระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวม
เป็นเงินจ านวนทัง้สิ้น 59.13 ล้านบาท คิดเปน็สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 120.87 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงิน หรือร้อยละ 123.48 ของก าไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท   



 

8 

- บริษทัฯก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปนัผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่  29 พฤษภาคม 2562 

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จงึได้เสนอใหท้ี่ประชมุฯ 
พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

มต ิ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.10 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผล 0.219 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 59.13 ล้านบาท จากผลการด าเนนิงานปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,012,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                0    - 
งดออกเสียง                0    - 
บัตรเสีย                 0    -   

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อบังคับของบริษทัขอ้ที่ 14 ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปทีุกครั้ง  ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งตามจ านวนหนึ่งในสาม(1/3) เปน็อัตรา” 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีครั้งนี้  มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระจ านวน  4 ท่าน ดังนี ้

1. นายเอกมินทร์ งานทว ี  กรรมการ 
2. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค ์  กรรมการ 
3. นายสรรัฐ งานทวี   กรรมการ 
4. นายเฉลียว พลวิเศษ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการเลือกตั้งเปน็กรรมการบรษิัทฯ ล่วงหนา้ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้ง   

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคณุสมบัติ
ของกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั  
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ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ
บริษทัในช่วงทีผ่่านมา       เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน 
กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบรษิทัในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายเอกมินทร์  งานทวี  กรรมการ 
2. นายธนพงษ์  ภูคาสวรรค์  กรรมการ 
3. นายสรรัฐ  งานทวี   กรรมการ 
4. นายเฉลียว  พลวิเศษ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเหน็  ผู้ด าเนนิการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทีป่ระชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน 

มต ิ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 4 ท่าน  กลับเข้ามาเป็น
กรรมการของบรษิัทในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยได้ด าเนินการลงมติเลือกกรรมการเปน็
รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 5.1)  นายเอกมินทร์ งานทวี 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 131,715,020 100.00 
ไม่เห็นด้วย                 0   - 
งดออกเสียง       297,500  - 
บัตรเสีย                  0  -   

5.2)  นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,012,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                0   - 
งดออกเสียง                0   - 
บัตรเสีย                 0   -   
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 5.3)  นายสรรัฐ งานทวี 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 131,962,020 100.00 
ไม่เห็นด้วย                 0    - 
งดออกเสียง         50,500    - 
บัตรเสีย                  0    -   

  

 5.4)  นายเฉลียว พลวิเศษ  

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,012,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                 0   - 
งดออกเสียง                 0   - 
บัตรเสีย                  0   -   

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ผู้ด าเนนิการประชุมได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 เท่ากับปทีี่ผ่านมา ดังนี ้

   

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

-  เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครัง้ 
-   บ าเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ป ี
-   สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

- เบี้ยประชุม :  20,000 บาท/คน/ครัง้ 

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็  
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทีป่ระชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

มต ิ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,472,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                 0    - 
งดออกเสียง                 0    - 
บัตรเสีย                  0    -   

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ผู้ด าเนนิการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 
2562 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเห็นว่า  บริษัท เอเอสวี 
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด   เปน็บริษทัที่มคีวามน่าเชื่อถือ   มีความเป็นอิสระ และไดเ้สนอค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 
จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให ้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2109 หรือ 
(เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบรษิัทในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2561) 

2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือ 
      (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัทในปี 2552 และปี 2554-2558) 
 
3. นายประสิทธ์ิพร เกษามา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ 

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) 
4. นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) 

แห่งบรษิัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน
เป็นจ านวน 1,070,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 จากปี 2561   โดยบริษัทฯไม่มีการรบั
บริการอื่นๆจากส านักงานสอบบญัชี 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษทั 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบคุคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ

และแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบรษิัท 

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  ผู้ด าเนนิการประชุมฯ จงึได้เสนอให้ทีป่ระชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดคา่สอบบัญชีส าหรับปี 2562 

มต ิ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลข
ทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือนาย
ประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 แห่งบริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษทัประจ าปี 2562 และอนุมตคิ่าสอบบัญชีเป็นจ านวน 1,070,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,472,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                 0    - 
งดออกเสียง                 0    - 
บัตรเสีย                  0    -   

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

ผู้ด าเนนิการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ได้ด าเนนิการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปดิโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น :     ปี 2561 ยอดขายทั้งในประเทศและส่งออกเพิ่มขึ้น ท าไมผลก าไรจึงน้อยกว่าปี 2560  

ผู้บริหาร: เนื่องจากราคาวัตถุดิบในปี 2561 มีความผันผวนมาก และการแข่งขันด้านราคามีอย่าง
ต่อเนื่องและค่อนข้างจะรุนแรงเพราะความต้องการสินค้าส าเร็จรปูยังต่ ากว่าก าลังผลิต
รวมของตลาดมาก ท าใหบ้รษิัทไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดบิ
ที่สูงขึ้นได้ ส่งผลให้ก าไรของบรษิัทน้อยกว่าปีก่อน 
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ผู้ถือหุ้น :    อยากทราบการผลิตของบรษิัทเมือ่เปรียบเทียบกับก าลังการผลิตของบริษทัในปี 2561 

ผู้บริหาร: ในปี 2561 บรษิัทมผีลผลิตและขายประมาณ เดือนละ 7,000 ตนัคดิเปน็ 80% ของก าลัง
การผลิตของบริษทั   

ผู้ถือหุ้น:  ยอดขายของบริษทัเพิ่มขึ้น แตร่าคาหุ้นของบรษิัทไมค่่อยดีตลอดสามปีที่ผ่านมา อยาก
ทราบว่าบริษทัมีโครงการใหม่ๆ  ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า 

ผู้บริหาร: ช่วง 2 – 3 ปทีี่ผ่านมา สัดส่วนการขายของบริษทัเพิ่มขึน้ค่อนข้างมากกว่าตอนที่บริษทั
ยังอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ ถึงแมว่้าปีนี้อัตราก าไรขั้นต้นจะลดลง แต่สาเหตุหลักมาจาก
ราคาขายที่มีการแข่งขันรนุแรงท าให้ไม่สามารถขึ้นราคาขายได้ และจากราคาวัตถุดิบที่
ผันผวนก็เป็นอีกสาเหตุหนึง่ ปจัจุบันนี้โครงการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่ได้เคยขออนุมตัิ
ไว้ได้ทดรองผลิตซึ่งได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ  และบริษทัไดห้าตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าไว้
เพื่อรองรับแล้ว ซ่ึงในปี 2562 นีบ้ริษทัมีแผนที่จะพัฒนาให้มีอัตราก าไรขั้นต้นให้ดีขึน้
โดยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรเดิมให้สามารถเดินได้เร็วขึน้ 10-15% 

ผู้ถือหุ้น:   เงินฝากสถาบันการเงนิที่มขี้อก าหนดในการใช้ประมาณ 400 ล้าน บริษทัมีวิธีบริหาร
อย่างไร 

ผู้บริหาร :  เป็นเงินที่บรษิัทมีไว้ส าหรับการใช้ค้ าประกันวงเงิน L/C และทรสัต์รีซีท ซ่ึงบริษัทไม ่         
  สามารถน าไปลงทุนอย่างอื่นได ้

ผู้ถือหุ้น:    เงินฝากสถาบันการเงนิที่มขี้อจ ากัดในการใช้สามารถจ่ายปันผลไดห้รือไม่ 

ผู้บริหาร: บริษทัฯ ไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได้ 

ผู้ถือหุ้น: ปี 2561 เงินฝากสถาบันการเงนิทีม่ีข้อจ ากัดในการใช้ลดลงเนื่องจากอะไร 

ผู้บริหาร: ธนาคารปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการค้ าประกันให้สอดคล้องกับสถานะภาพและผล
ประกอบการณ์ของบรษิัท 

คุณเอกมินทร์ งานทวี แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุน้ละ 0.14 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
 

 



 

14 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้กล่าวว่าขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก 
ท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม 

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งส้ิน 42 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งสิ้น 132,472,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.06  

ปิดประชุมเวลาประมาณ  11.45 น.    

                    
                                   

ลงช่ือ ………………………………… ประธานทีป่ระชุม 
         (นายสุริย์ บัวคอม) 
                
                      
ลงช่ือ ………………………………… ผู้บันทึกการประชุม 
       (นายสุวิทย์   อภิชัยดิษฐ์) 


