
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่1/ 2562 

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) 

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

วันท่ีประชุม   วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 

สถานท่ีประชุม หองบุษบา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่ 99/2 หมูที่ 8 ถนน

พหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

ผูเขารวมประชุม ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 22 ราย คิดเปน 32,115, 831  หุน 

 ผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ  18 ราย คิดเปน 93,782, 211  หุน 

รวม   40 ราย คิดเปน 125,898,042  หุน 

คิดเปนรอยละ 46.63 ของจํานวนหุนทั้งหมด 

   

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม 5 คน ไดแก 

 1. คุณเอกมินทร งานทวี   กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

2. คุณสุวัฒน จิตตมัย กรรมการ 

3.  คุณฉัตรชัย ศิริวัฒนา   กรรมการ 

4. คุณสรรัฐ งานทวี  กรรมการ 

5. คุณพันธุม พันธุมจินดา  กรรมการอิสระ 

   

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น.  

 

ณ เวลาเปดการประชุมนาย เอกมินทร งานทวี ประธานในที่ประชุมแจงวามีผูถือหุนเขารวมประชุม

ดวยตนเอง จํานวน 22 ราย นับจํานวนหุนได 32,115,831 หุน และโดยการมอบฉันทะแทนผูถือหุน

จํานวน 18 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 93,782,211 หุน รวมผูถือหุนที่มาประชุม 40 ราย จํานวนหุน

ทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 125,898,042 หุน คิดเปน 46.6289% ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งรวมกัน

ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 270,000,000 หุน ครบเปนองค

ประชุมตามขอบังคับของบริษัท และไดชี้แจงระเบียบการประชุมและหลักเกณฑการออกเสียง

ลงคะแนนใหที่ประชมุทราบดังตอไปน้ี 
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สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2562 ในคร้ังน้ี มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 

วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําเสนอตอผูถือหุนแลว                   

ในการอภิปราย ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมฯ ใหยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อ

ประธานในที่ประชุมอนุญาตแลว ใหกลาวแสดงตน ดังน้ี  

•  ชื่อ-นามสกุลของผูอภิปราย 

•  สถานะการเปนผูถือหุน/หรือผูรับมอบฉันทะ 

แลวจึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระน้ันๆ และเน่ืองจากมีผูถือหุนมาประชุมเปนจํานวนมาก 

ดังน้ัน เพื่อความเรียบรอยและไมเสียเวลาอันมีคาของผูถือหุนทุกทาน จึงขอทําความเขาใจรวมกัน 

ดังน้ี 

-  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสยีงเทากับ

จํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

-    สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหน่ึง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง โดยไมสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระได  

-  ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ

และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงในแตละวาระได  

 

ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียงหรือไม ทานที่ประสงคจะลงคะแนนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสยีงขอใหทํา

เคร่ืองหมายในชอง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และใหยกมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่

ของบริษทั ดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนําไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหลาน้ี 

บริษัท จะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง ออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และสวนที่

เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย สําหรับผูที่ออกเสียงเห็นดวยในวาระเหลาน้ี ขอใหเก็บบัตร

ลงคะแนนไวกอน และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

 

บัตรลงคะแนนที่ไมทราบความประสงคของผูลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทํา

เคร่ืองหมายเกินกวาหน่ึงชอง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากบัจะถือเปน
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บัตรเสีย ดังน้ัน หากทานตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับ การ

ลงคะแนนแตกตางไปจากที่กลาวขางตน จะถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ 

                                                        

         บริษัทไดจัดใหมีผูกํากับการประชุมผูถือหุนที่เปนกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการ

ประชุมในคร้ังน้ีใหเปนไปอยางโปรงใส และขออาสาสมัครผูแทนจากผูถือหุนจํานวน 1 ทาน ประจําที่

โตะลงคะแนน เพือ่เปนกรรมการกลางและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน คือคุณจารุวัฒน นามวงศ  

 

หลังจากน้ัน นาย เอกมินทร งานทวี ประธานในทีป่ระชุม เร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561  

ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561 ที่ไดจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯไดจัดสงรายงานการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว โดยมี

รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่1 

         ที่ประชุมฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561 
 

มติ ที่ประชุมฯไดพิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแลว จึงมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปน้ี 

 

มติที่ลง   จํานวนเสียงที่ลงมติ   รอยละของจํานวนเสยีงทั้งหมดของ 

(1 หุน = 1 เสียง)   ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย                     135,872,662                              100.00 

ไมเห็นดวย    0         0 

งดออกเสียง    0         0 

บัตรเสีย     0          0  
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วาระท่ี 2         พิจารณาอนุมัติการจําหนายสิทธิเรียกรองหน้ีเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกับบริษัท

ไทยลาวลิกไนท จํากัด (TLL)  

 

ประธานในที่ประชุมไดแจงวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายละเอียดสารสนเทศรายการจําหนายไปซึ่ง

ทรัพยสิน (บัญชี 1) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 2 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทาน

พรอมหนังสือเชิญประชุม  

 

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 

คุณนพร สารกิจ : ขอทราบความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวและแนวโนมของ

บริษัท ไทยลาวลิกไนท จํากัด 

 

ประธาน:     คณะกรรมการของบริษัทฯเห็นวาควรจะดําเนินการตามกฎหมายใหเปนที่ 

สิ้นสุด ซึ่งคาดวาในระยะเวลา 3 ป เน่ืองจากถายกหน้ีทั้งหมด TWP จะไม

สามารถใชสิทธิทางภาษไีดเลย               

 

คุณนพร สารกิจ:   สภาพคลองของบริษัทฯ ไทยไวร เปนอยางไรบาง 

 

ประธาน:                          บริษัทฯมีสภาพคลองทางธุรกิจที่ดี เพียงพอตอการดําเนินงาน 

 

คุณนพร สารกิจ:   สามารถใชสิทธิทางภาษไีดทกุปหรือไม 

 

ประธาน:    สามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดภายในระยะเวลา 5 ป 

 

คุณฉัตรชัย มงคลพันธ:  หากตกลงขายหน้ี เงินที่ไดมา 40 ลาน ทางบริษัทฯมีแผนจะใชทาํอะไร  

ตองใชเพิ่มสภาพคลองหรือไม 

 

ประธาน:     บริษัทฯมีสภาพคลองมีเพียงพออยูแลว แตขอปรึกษากรรมการอีกทีวาจะ 

จัดสรรเงินอยางไรใหเหมาะสม 
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คุณนฤมล ปุณณกิติเกษม: ตลาดหลักทรัพยมีความเห็นอยางไรบาง 

 

ประธาน:        ตลาดหลักทรัพยฯจะพิจารณาวาผูซื้อหน้ีมีความเกี่ยวของระหวาง 2  

   บริษัทคือ TWP และ TLLหรือไม หากไมเกีย่วของถือวาชอบธรรม  

   สามารถทําได 

  

คุณฉัตรชัย มงคลพันธ:  สามารถพิสูจนไดหรือไมวา บจ. เควิน แอสโซซิเอท มีเงินเพียงพอแก 

                                    บริษัทไดจริงหรือไม 

 

ประธาน:             บมจ. เควินเคยซื้อหน้ีของ TLL มากอนเมื่อนานมาแลว  

 

คุณนพร สารกิจ:            ถาบริษัทฯ ใชวิธีฟองรองจะยืดเยื้อจะมีคาใชจายในการฟองรองมาก 

                                 นอยเพียงใด และไทยลาวลิกไนท มี asset อ่ืนใหเพิ่มเติมหรือไม 

 

ประธาน:                      บริษัทฯยังไมสามารถประเมินคาใชจายทางกฎหมายในการฟองรองได 

                                  และเทาที่ทราบทาง บริษัท TLL ไมมี  asset อ่ืนเพิ่มเติมจากเงินที่ชนะคดีอีก 

 

คุณนฤมล ปุณณกิติเกษม : เจาหน้ีสถาบันการเงินยินยอมหรือไมที่ยอมชําระหน้ีคร้ังเดียว และ             

                                        จะตองบุคเปนรายได- กําไรและเสียภาษ ี

 

ประธาน:                           สถาบันการเงินยอมรับขอเสนอของ TLL สวนการบุคจะตองบุคเปน 

  รายได 40 ลาน 

 

คุณนฤมล ปุณณกิติเกษม : บริษัทฯใหไทยลาวลิกไนทกูเงิน กรรมการที่เซ็นค้ําประกันคือใคร 

 

ประธาน:        ไมมีการค้ําประกันสําหรับหน้ีของบริษัทในเครือ 

 

คุณชาญชัย โรวรพงศ   :     เจาหน้ีทุกรายยกหน้ีใหทั้งหมดแลวใชหรือไม 
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ประธาน:            เหลือ TWP และเจาหน้ีบุคคลบางราย 

 

คุณสมชาย จิติมา : ถาขายไปจะเสียสทิธิทางภาษหีรือไม  

                

ประธาน                 ไมเสียสิทธิทางภาษี 

 

เมื่อไมมีผูถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติ

อนุมัติการจําหนายสิทธิเรียกรองหน้ีเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัทไทยลาวลิกไนท จํากัด 

มติ  ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจําหนายสิทธิเรียกรองหน้ีเงินใหกูยืมแกกิจการที่

เกี่ยวของกับบริษัทไทยลาวลิกไนท จํากัด ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

 

มติที่ลง   จํานวนเสียงที่ลงมติ   รอยละของจํานวนเสยีงทั้งหมดของ 

(1 หุน = 1 เสียง)   ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย                   98,829,732                                                  70.78 

ไมเห็นดวย          684,490            0.49 

งดออกเสียง      40,111,840          28.73 

บัตรเสีย            0              0 

 

 

วาระท่ี 3   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี  

 ผูดําเนินการประชุม ไดแจงตอที่ประชุมฯวาไดดําเนินการประชุมมาครบระเบียบวาระแลว จึง

เปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นสรุปไดดังน้ี 

 

คุณอนุ วองสารกิจ : สอบถามถึงกิจการของบริษัทฯ เงินปนผล ผลกระทบของเงินบาทแข็ง และ 

                                 ผลของสงครามการคา 

 

ประธาน :       - 2 ไตรมาสแรกสดใส แตไตรมาส 3 ราคาวัตถุดิบลดลงอยางมีนัยยะสําคัญ และ 

       การกอสรางในประเทศชะลอตัว อยางเห็นไดชัดบริษัทฯตองสงออกเพิ่มมากขึ้น 

       ประกอบกับ การแขงขันราคาคอนขางสูง ทําใหกระทบผลกําไรชวงปหลัง 
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       - เงินบาทแข็งมีผลกระทบคอนขางเยอะ แตเปนผลดีกับบริษัทฯเพราะวัตถุดิบ 

        สวนใหญมาจากตางประเทศ 

       - สงครามการคามีผลกระทบทางออม เพราะราคาวัตถุดิบโลกคอนขางพันพวน                         

       -นโยบายปนผล 50% ของกําไรสุทธิถาไมมีแผนลงทุนเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ 

 

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ไดกลาว

ขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สะละเวลามาประชุม และกลาวปดประชุม 

 

ปดประชุมเวลาประมาณ 11.40 น. 

 

 

                                                             

                                                                  

           ลงชื่อ. ประธานที่ประชุม 

            (นายเอกมินทร  งานทวี) 

 

    

 

               ลงชื่อ ผูบันทึกการประชุม 

                                                                 (นายสุวิทย อภิชัยดิษฐ) 
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