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นายวิระ มาวิจกั ขณ์ ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม กล่าวขอบคุณผูถ้ อื
หุ้นทีสละเวลามาเข้าร่ว มประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท และกล่ าวขออภัยถึงเหตุขดั ข้อง
เกียวกับระบบการลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ จึงทําให้ตอ้ งเปิ ดประชุมล่าช้า จากนัน9 ประธานฯ จึงให้เลขานุ การบริษทั
กล่าวแนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมทัง9 ผูส้ อบบัญชี และทีปรึกษากฎหมาย พร้อมแจ้งให้ที
ประชุมทราบ นายเอกชัย ศิรจิ นั ทนันท์ ลาป่ วยจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ได้

-2ประธานฯ ได้แจ้งให้ทประชุ
ี มทราบว่า มีผถู้ อื หุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
แทนผูถ้ อื หุน้ รวมจํานวน 71 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง9 สิน9 105,861,312 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 52.93 ของจํานวนหุน้ ที
จําหน่ายได้ทงั 9 หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 29 ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม
ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริษทั ชีแ9 จงเกียวกับผูส้ งั เกตการณ์ (Inspector) และหลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนน
เลขานุ การบริษทั ชี9แจงเกียวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปว่า ผู้ถอื หุน้ ทุก
ท่านจะได้รบั บัตรลงคะแนนแยกเป็ นรายวาระ บัตรลงคะแนนเหล่านัน9 จะถูกเก็บและนับคะแนนโดยโปรแกรมนับ
คะแนน ซึงมีระบบ Barcode ช่วยทําให้ดาํ เนินการได้รวดเร็ว และแม่นยํา ทัง9 นี9 แม้ว่าการประชุมจะเริมแล้ว แต่
บริษทั ยังเปิ ดรับลงทะเบียนอยู่ ดังนัน9 ผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน โดยผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องดูแล
การออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะให้ถูกต้อง และผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้
ทีถืออยู่ กล่าวคือ หนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง ในการมอบฉันทะ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ ต่างประเทศทีแต่งตัง9 คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์
สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ สําหรับการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่าน
ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถอื ว่าทีประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทนํี าเสนอ โดยในการนับคะแนน
เสียง บริษทั จะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทัง9 หมดทีเข้าร่วมประชุม
ส่ว นทีเหลือจะถือว่ า เป็ น คะแนนเสีย งทีเห็นด้ว ย การเก็บ บัต รลงคะแนน เจ้า หน้ า ทีจะดํา เนิ น การเก็บ บัต ร
ลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทัง9 ในส่วนทีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วยเพือเป็ นหลักฐาน และหากผูถ้ อื
หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน จะถือว่าท่านเห็นด้วย ทัง9 นี9 บริษทั จะดําเนินการตรวจสอบ
บัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครัง9 ในการจัดทําสรุปมติทประชุ
ี
มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ซึงจะยืนต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง9 นี9 บัตรลงคะแนนเสียงใดทีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถอื หุ้นได้
อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสีย เช่น การทําเครืองหมายทัง9 ในช่องเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย หรือทําเครืองหมายไม่ชดั เจน หรือขีดฆ่าเครืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือชือกํากับบริเวณทีขีด
ฆ่านัน9 เป็ นต้น ทัง9 นี9 เพือให้การประชุมเป็ นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะ
เริมพิจารณาวาระถัดไป แล้วจึงประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป
นอกจากนี9 บริษัทได้จ ัดให้มผี ู้สงั เกตการณ์ จากบริษัท คอมพาสลอว์ จํากัด เพือทําหน้ า ที
ตรวจสอบเอกสารของผูถ้ ือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผู้มสี ่วนได้เสียใช้สทิ ธิออกเสียง
รวมทัง9 การลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลของมติให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับบริษทั
นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ผูถ้ อื หุน้ กล่าวว่า เพือป้ องกันและลดจํานวนบัตรเสียในแต่ละวาระ
เจ้าหน้าทีทีเก็บบัตรลงคะแนนควรกําชับให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะลงชือกํากับบริเวณทีมีการขีดฆ่าหรือ
แก้ไข ในกรณีทตรวจพบบั
ี
ต รลงคะแนนใดทีไม่ชดั เจนก็ควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะมาแก้ไขให้
ชัดเจนหากอยูใ่ นวิสยั ทีจะดําเนินการดังกล่าวได้
เลขานุการบริษทั กล่าวขอบคุณและจะนําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
จากนัน9 ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี9
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เรื(อ งที( ประธานแจ้งให้ที(ประชุม ทราบ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษทั แจ้งให้ทประชุ
ี มทราบถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - A Collective Action Initiative
Against Corruption in Thailand)
เลขานุ การบริษทั แจ้งต่อทีประชุมว่า บริษทั ได้รบั การรับรองให้เป็ นสมาชิกของโครงการแนว
ร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition against corruption) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมือ
วันที 21 พฤศจิกายน 2560 ซึงเป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนงานทีวางไว้
จากนัน9 ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ด้วยตระหนักและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแล
กิจการทีดี บริษทั ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั เพือเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ เสนอวาระ และชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที 29
ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอวาระ และชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ประธานฯ จึง
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ในทีประชุมนี9เสนอวาระและชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั เพิมเติมอีกครัง9 หนึง
เมือไม่มผี ู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเพิมเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาระเบียบวาระต่อไป
วาระที( 2

พิ จ ารณารับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2560

ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ซึง
ประชุมเมือวันที 24 เมษายน 2560 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง9 นี9แล้ว
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี
มเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560 และเมือไม่มผี ู้ถือหุน้ เสนอแก้ไขหรือซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
ม
ลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย 106,064,312 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ น
ร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง(ไม่นํา
คะแนนงดออกเสียงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) และไม่มบี ตั รเสีย จึงถือเป็ นมติดงั นี9
มติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
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รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี(ย วกับผลการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ในรอบปี
2560

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2560 ทีผ่า นมา ซึงรายงานดังกล่ า วมีร ายละเอีย ดตามทีปรากฏในงบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ ของ
รายงานประจํา ปี 2560 ซึงได้จดั ส่งให้แ ก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมในครัง9 นี9 แล้ว พร้อมทัง9 ขอให้
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ให้ทประชุ
ี มทราบ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชีแ9 จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ
ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ในปี 2560 บริษทั มียอดขาย 3,727 ล้านบาท กําไรขัน9 ต้น 247 ล้านบาท และ
กําไรสําหรับปี 90 ล้านบาท ซึงลดลงจากปี ก่อน 3 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 3.27 เป็ นผลมาจากยอดขายที
ลดลงและค่าใช้จ่ายบางรายการทีปรับเพิมขึน9 ยอดขายในปี 2560 จํานวน 3,727 ล้านบาท นัน9 ลดลงจากปี ก่อน
251 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.31 เป็ นผลมาจากยอดขายในหน่ วยธุรกิจ Commodity Polymer ทีลดลง
เนืองจากกําลังซือ9 สินค้าปลายทางทีตกลง สําหรับกําไรขัน9 ต้นในปี 2560 จํานวน 247 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน
10 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 4 ซึงยังตํากว่าอัตราการลดลงของยอดขาย ซึงสะท้อนมาจากอัตรากําไรขัน9 ต้น
ก่อนหักค่าขนส่งของปี น9ีทเพิ
ี มขึน9 จากร้อยละ 6.88 ในปี 2559 มาเป็ นร้อยละ 7.05 เนืองจากราคาสินค้าบาง
รายการปรับตัวสูงขึน9 ในช่วงครึงปี หลังจากการปิ ดซ่อมบํารุงของผูผ้ ลิต ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร ในปี 2560 จํานวน 135 ล้านบาท เพิมขึน9 จากปี ก่อน 1.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากค่านายหน้าจ่าย
ทีเพิมขึน9 จากปี กอ่ นจํานวน 1.0 ล้านบาท และมีการตัง9 รายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจะได้
ี รบั
เพิมขึ9นจํานวน 1.0 ล้านบาทซึงในปี ก่อนไม่มรี ายการดังกล่าว ด้วยปั จจัยต่างๆ ทีกล่าวมาข้างต้น จึงทําให้
บริษทั มีกําไรสําหรับปี 2560 จํานวน 90 ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ 0.45 บาท เทียบกับ 0.46 บาทในปี
2559
ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 1,242
ล้านบาท ลดลง 119 ล้านบาทจากเมือสิ9นปี ก่อนที 1,361 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี9
การค้าและสินค้าคงเหลือ โดยลูกหนี9การค้าลดลง 89 ล้านบาท จาก 701 ล้านบาทเมือสิน9 ปี 2559 มาอยู่ที 612
ล้านบาท ในปี 2560 เป็ นผลมาจากยอดขายทีตํากว่าปี กอ่ น ส่วนสินค้าคงเหลือนัน9 อยูท่ ี 467 ล้านบาท ลดลง 11
ล้านบาทจาก 479 ล้านบาทเมือสิน9 ปี กอ่ น เนืองจากการสังซือ9 สินค้าทีลดลงตามประมาณการยอดขายในช่วงไตร
มาสสุดท้ายของปี 2560 ดังนัน9 เงินกูย้ มื ระยะสัน9 จากสถาบันการเงิน ณ สิน9 ปี 2560 จึงอยู่ที 575 ล้านบาท ลดลง
87 ล้านบาท เมือเทียบกับ 662 ล้านบาท ณ สิน9 ปี 2559 เนืองจากลูกหนี9การค้าและสินค้าคงเหลือทีลดลง ส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน9 ปี 2560 อยูท่ ี 445 ล้านบาทเพิมขึน9 จากสิน9 ปี กอ่ น 14 ล้านบาท เป็ นผลมาจากกําไรเบ็ดเสร็จ
รวมของปี 2560 90 ล้านบาทและหักปั นผลจ่ายออกไป 76 ล้านบาท
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มซักถามเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบ
ปี 2560 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน9ิ สุดวันที 31 ธันวาคม
2560

-5เมือไม่ ม ีผู้ถือ หุ้น ซัก ถามเพิมเติม เกียวกับ ผลการดํ า เนิ น งานของบริษัท ในรอบปี 2560
ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมทีต่อไป
ทีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี
2560 ทีผ่านมา
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พิ จ ารณา และอนุ ม ตั ิ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ สํา หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ: น สุด วัน ที( 31 ธัน วาคม 2560

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชีแ9 จงต่อทีประชุม เพือพิจารณา และอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน9ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2560
ซึงผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที
ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี 2560 ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง9 นี9
แล้ว
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ9 จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุม ทัง9 สิน9 4 ครัง9 โดยเป็ นการทบทวนและสอบทานข้อมูล รายงานทางการเงินของบริษทั
ซึงได้ร ับ การรับ รองโดยผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าต รวมทัง9 พิจ ารณาผลของการตรวจสอบภายใน และการ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของบริษทั ทําให้เชือได้ว่า
1. รายงานทางการเงิน ในปี 2560 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ ทัง9 นี9ระบบการ
ควบคุมภายในสําหรับการจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นไปอย่างเหมาะสม
2. บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที
เกียวข้องในการดําเนินธุรกิจ
3. บริษทั มีระบบการควบคุม ภายในและกระบวนการบริหารความเสียงทีเหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจ สินทรัพย์ของบริษทั ได้รบั การป้ องกันและดูแลรักษาเป็ นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชี
มีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถกู ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
4. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริษทั ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5. ผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าต ได้แ ก่ บริษัท สํ า นั ก งาน อีว าย จํ า กัด ได้ป ฏิบ ัติห น้ า ทีอย่ า ง
เหมาะสม
6. รายการระหว่างกันซึงเกิดขึน9 ในปี 2560 มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปอย่างเหมาะสม
เพือผลประโยชน์ของบริษทั
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามเกียวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน9ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2560
นายบุญสรรค์ สินพรชัย ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกียวกับ
หลักเกณฑ์ในการกําหนดระยะเวลาในการชําระหนี9ของลูกหนี9 และสาเหตุการปรับลดการตัง9 สํารองหนี9สญ
ู

-6ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินชีแ9 จงว่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 หนี9คา้ งชําระ 6 - 12 เดือน
ทีเพิมสูงขึน9 นัน9 เป็ นหนี9คา้ งชําระของลูกค้าจํานวน 2 ราย เป็ นลูกค้าในประเทศ 1 รายและต่างประเทศ 1 ราย ซึง
เจ้าของบริษทั เป็ นคนเดียวกัน ยอดหนี9คงค้างทีมี overdue นานนี9เกิดจากการทีบริษทั นี9ได้ไปสร้างโรงงานผลิต
สินค้าทีประเทศกัมพูชา อันเนืองมาจากการปรับขึน9 ค่าแรงขัน9 ตํา 300 บาทในไทยเมือหลายปี ก่อน ทําให้ตอ้ งใช้
เงินลงทุนค่อนข้างมาก เช่น ค่าซื9อทีดิน ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าติดตัง9 เครืองจักร ฯลฯ จึงทําให้ตดิ ขัดเรืองขาด
สภาพคล่อง
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าดังกล่าวได้เข้ามาพูดคุย เจรจา ยืนยันความตัง9 ใจ รวมถึงได้ชาํ ระเงินเข้า
มาเป็ นระยะๆ อย่างสมําเสมอตามแผนทีแจ้งไว้ อาจมีบางช่วงทีเว้นไปบ้างเนืองจากเขาต้องรอเก็บเงินจาก
ลูกค้าปลายทาง พอหลังจากนัน9 ก็ชาํ ระเข้ามาเช่นเดิม ลูกค้ารายนี9เป็ นลูกค้าเก่าแก่ทมีี การซือ9 ขายกันมายาวนาน
ผูบ้ ริหารของบริษทั รูจ้ กั กับเจ้าของบริษทั นี9ดี มีความไว้เนื9อเชือใจ โดยได้ให้ความช่วยเหลือพึงพากันมาตลอด
หลายปี ดังนัน9 บริษทั มีความเชือมันว่าลูกค้ารายนี9จะสามารถชําระหนี9ได้ครบถ้วน จึงไม่ได้ตงั 9 ค่าเผือหนี9สงสัยจะ
สูญ
ส่วนค่าเผือหนี9สงสัยจะสูญทีลดลงจํานวน 1 ล้านบาทนัน9 เป็ นหนี9ของปี ก่อนหน้าทีได้รบั ชําระ
เข้ามาแล้ว จึงโอนกลับรายการในช่วงไตรมาสที 2/2560
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาและอนุ มตั งิ บแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน9ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2560
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย 107,647,012 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ น
ร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นํา
คะแนนงดออกเสียงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) และไม่มบี ตั รเสีย จึงถือเป็ นมติดงั นี9
มติ

อนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี บญ
ั ชีส9นิ สุด
วันที 31 ธันวาคม 2560
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พิ จ ารณาจัด สรรกํา ไรสุทธิ แ ละการจ่า ยเงิ น ปัน ผลประจํา ปี 2560

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษทั ชีแ9 จงเกียวกับนโยบายการจัดสรรกําไรสุทธิและการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริษทั ฯต่อทีประชุม
เลขาธิการบริษทั ชี9แจงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 กําหนดให้บริษทั
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี9จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษทั
มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสํารองต่างๆ ทุก
ประเภททีบริษทั ได้กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน9 อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ น
และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษทั ทีอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลต้องนําเสนอต่อทีประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจอนุ มตั ใิ ห้
จ่ายได้กอ่ นรายงานให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 มี
กําไรสุทธิ 90 ล้านบาท โดยบริษทั ได้สาํ รองเงินสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
12 ของทุนจดทะเบียน บริษทั จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2560 และเห็นสมควรให้จ่าย
ปั นผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2560 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท จํานวน 200 ล้านหุน้ เป็ นเงิน
จํานวน 80 ล้านบาท ซึงจํานวนนี9บริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท จํานวน
200 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 36 ล้านบาท ในวันที 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปั นผลทีจะจ่ายเพิมเติมอีกใน
อัตราหุน้ ละ 0.22 บาท จํานวน 200 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงินรวม 44 ล้านบาท ซึงรวมเท่ากับประมาณร้อยละ
89 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2559 ซึงจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท คิดเป็ นร้อยละ 90 ของกําไร
สุทธิ ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลทีกําหนดไว้ของบริษทั โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปั น
ผลในวันที 17 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที 30 เมษายน 2561 ทัง9 นี9นับตัง9 แต่
บริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในปี 2548 บริษทั มีการจ่ายปั นผลอย่างสมําเสมอและต่อเนืองปี ละ 2
ครัง9 บริษทั มีอตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Dividend payout Ratio) อยู่ระหว่าง 74%-99% ของกําไรสุทธิต่อปี และ
มีอตั ราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ระหว่าง 5.22%-10.45% ต่อปี รวมเป็ นเงินทัง9 สิน9 4.49
บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นเงินทัง9 สิน9 898 ล้านบาท
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามเกียวกับการประกาศจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย 107,647,112 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ น
ร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นํา
คะแนนงดออกเสียงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) และไม่มบี ตั รเสีย จึงถือเป็ นมติดงั นี9
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ให้จ่ ายปั น ผลสํา หรับผลประกอบการประจําปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.40 บาท จํานวน 200 ล้านหุน้ เป็ นเงินจํานวน 80 ล้านบาท ซึงจํานวนนี9บริษทั ได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท จํานวน 200 ล้านหุน้ เป็ น
จํา นวนเงิน 36 ล้า นบาท ในวัน ที 8 กัน ยายน 2560 คงเหลือเงิน ปั น ผลทีจะจ่ า ย
เพิมเติมอีกในอัตราหุน้ ละ 0.22 บาท จํานวน 200 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงินรวม 44
ล้านบาท ซึงรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 89 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2559
ซึงจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท คิดเป็ นร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิ ซึงเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายปั นผลทีกําหนดไว้ของบริษทั โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีมี
สิทธิรบั เงินปั นผลในวันที 17 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในวันที 30 เมษายน 2561

พิ จ ารณาแต่งตัง: กรรมการแทนกรรมการที( อ อกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษทั ชีแ9 จงต่อทีประชุม

เลขานุ การบริษทั ชีแ9 จงต่อทีประชุมว่า สําหรับวาระนี9 ในทุกปี ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
สรรหา และพิจาณาค่าตอบแทน จะเป็ นผูช้ แ9ี จงต่อทีประชุม แต่เนืองจากในปี น9ี ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
สรรหา และพิจาณาค่าตอบแทนเป็ นกรรมการทีออกตามวาระ ดังนัน9 ตนจึงเป็ นผูช้ แ9ี จงวาระนี9ต่อทีประชุม และ
เพือให้สอดคล้องกับนโนบายการกํากับดูแลกิจการทีดี กรรมการทีออกตามวาระจะขออนุ ญาตออกจากห้อง
ประชุมก่อน โดยในปี น9ีมกี รรมการทีออกตามวาระทัง9 หมดสามท่านดังนี9
1. นายวิระ มาวิจกั ขณ์

(กรรมการ/กรรมการอิสระ)

2. นายธานี พุฒพิ นั ธุพ์ ฤทธิ <

(กรรมการ/กรรมการอิสระ)

3. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

(กรรมการ/กรรมการอิสระ)

เลขานุ การบริษัทชี9แจงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง9 ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นอัตราหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี
แรกและปี ทสองภายหลั
ี
งจดทะเบียนบริษทั นัน9 ให้กรรมการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนในปี ทสามและปี
ี
ที
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนัน9 เป็ น ผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการทีออกจากตําแหน่ ง
นัน9 อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ ซึงกรรมการทัง9 สามท่านทีออกตามวาระในครัง9 นี9เป็ นกรรมการอิสระ
ทัง9 หมด มีสองท่านดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั มาเกินกว่า 9 ปี
ทัง9 นี9 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ระบุว่า กรรมการอิสระไม่ควรดํารงตําแหน่ งในบริษทั
จดทะเบียนนานเกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม บริษทั มีความเห็นว่า กรรมการอิสระทัง9 สามท่านมีคณ
ุ สมบัตทิ เหมาะสม
ี
และเป็ นไปตามนิยามกรรมการอิสระของสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทัง9 ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ ของ

-9กรรมการแต่ละท่านสอดคล้องกับธุรกิจของบริษทั นอกจากนัน9 ตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
อิสระทัง9 สามท่านได้ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และมีขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
ทีประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเห็นควรเสนอ
ให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง9 กรรมการทีออกตามวาระทัง9 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
บริษทั อีกวาระหนึง และคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตัง9 กรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระทัง9 3
ท่านกลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง โดยมีประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทีได้รบั เลือกตัง9 เป็ น
กรรมการของบริษทั ดังรายละเอียดตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมทีได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้
แล้ว
จากนัน9 เลขานุ การบริษัท ได้เ ปิ ด โอกาสให้ทีประชุ ม ซัก ถามเกียวกับ การพิจ ารณาแต่ งตัง9
กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
เมือไม่ ม ีผู้ถือ หุ้น ท่ า นใดสอบถามเพิมเติม เลขานุ ก ารบริษัท จึง ขอให้ทีประชุ ม พิจ ารณา
ลงคะแนนแต่งตัง9 กรรมการทีออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง
เลขานุ การบริษัทได้ช9แี จงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี9ว่ าจะแยกการลงคะแนนสําหรับ
กรรมการแต่ละท่าน
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนสําหรับกรรมการแต่ละท่านดังนี9
1.

ให้แต่งตัง9 นายวิระ มาวิจกั ขณ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ/กรรมการอิสระ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสีย ง ดังนี9 เห็น ด้ว ย
107,654,511 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของ
จํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งดออก
เสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มบี ตั รเสีย

2.

ให้แต่งตัง9 นายธานี พุฒพิ นั ธุ์พฤทธิ < กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ/กรรมการอิสระ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี9 เห็นด้วย
107,654,512 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของ
จํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งดออก
เสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มบี ตั รเสีย

3.

ให้แต่งตัง9 นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ/กรรมการอิสระ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี9 เห็นด้วย

-10107,654,511 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของ
จํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และงด
ออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

อนุมตั ใิ ห้แต่งตัง9 คุณวิระ มาวิจกั ขณ์ คุณธานี พุฒพิ นั ธุพ์ ฤทธิ < และคุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์
กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง

กรรมการทัง9 สามท่าน กลับเข้าห้องประชุม
วาระที( 7

พิ จ ารณาค่า ตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พ ิจ ารณาเสนอให้กํา หนดค่า ตอบแทนกรรมการบริษัทดังมีร ายละเอีย ดปรากฏตามข้อมูล ประกอบการ
พิจารณาวาระที 7 เรือง การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทีบริษัทได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง9 นี9แล้ว และขอให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชีแ9 จงต่อที
ประชุม
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชีแ9 จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า
คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าทีและ
ความรับ ผิด ชอบโดยได้ม ีก ารศึกษาและเทีย บเคีย งข้อมูล ค่า ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบีย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ซึงมีก ารสํา รวจค่า ตอบแทนกรรมการของบริษ ัท จดทะเบีย นโดยตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยแล้ว และได้พจิ ารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
กรรมการในปี 2560 เป็ นดังนี9
1. ค่า เบี:ย ประชุม โดยกําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับการเข้าประชุมในแต่ละครัง9
ดังนี9
1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ปี 2561 ปี 2560
1.
2.
3.
4.

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

50,000
20,000
20,000
15,000

50,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท

-111.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ

ปี 2561 ปี 2560
20,000 20,000 บาท
15,000 15,000 บาท

1.3 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2561 ปี 2560
1. ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
15,000 15,000 บาท
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. กรรมการธรรมมาภิบาล
10,000 10,000 บาท
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. ค่า ตอบแทนรายเดือ น โดยกําหนดค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการอิสระ โดย
มีรายละเอียดดังนี9
ปี 2561 ปี 2560
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
35,000 35,000 บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
30,000 30,000 บาท/เดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
25,000 25,000 บาท/เดือน
3. โบนัส สําหรับการพิจารณาโบนัสประจําปี ซึงอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทํางาน
ของคณะกรรมการบริษทั (Performance base) ซึงอาจคํานึ งถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของ
ยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิมขึน9 ของกําไรสุทธิ เป็ นต้น ทัง9 นี9 เมือรวมกับค่าตอบแทนตาม
ข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปี สําหรับปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจํานวน 1,555,000 บาท ซึงเมือรวมกับ
ค่าตอบแทนอืน ในส่วนของค่าเบี9ยประชุมและค่าตอบแทน รายเดือนทีจ่ายจริงในปี 2560 จํานวน 2,445,000
บาท รวมเป็ นจํานวน 4,000,000 บาท
4. ค่า ตอบแทนในรูปแบบอื(น ไม่ม ี
5. ทัง9 นี9 กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทัง9 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จํากัดไว้ใน
วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เพิมจาก 4,000,000 บาทในปี 2560 เป็ นการปรับเพิมวงเงินรวมเป็ นครัง9 แรกนับ
จากปี 2550 และไม่มคี ่าตอบแทนอืนๆเพิมเติม โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทนมีอํานาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นประการอืนได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงิน
ดังกล่าว โดยให้มผี ลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
6. ให้เริมจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสําหรับปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้นตัง9 แต่วนั ที
1 มกราคม 2561

-12ทัง9 นี9 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม มาตรา 90
ได้กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติทประชุ
ี
มผูถ้ ือหุ้นซึงประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในวาระนี9
นายบุญสรรค์ สินพรชัย ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอให้ช9แี จงเหตุผล
กรณีการขอปรับเพิมวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 จาก 4,000,000 บาท เป็ น 5,000,000 บาท
เช่น เป็ นการปรับ เพือให้เทีย บเคีย งกับบริษัทอืนในอุตสาหกรรม หรือเพราะคาดว่ าจะมียอดขายและกําไร
เพิมขึน9
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ตอบข้อซักถามว่า ตัง9 แต่บริษทั ได้
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเป็ นเวลามากกว่า 10 ปี นัน9 ฐานค่าตอบแทนกรรมการยังไม่เคยมีการ
เปลียนแปลง เพือให้เหมาะสมและเทียบเคียงกับตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเมือเทียบเคียงกับอัตราส่วน
เงินปั นผลตอบแทน (dividend yield) ต่างๆทีเกิดขึน9 แล้วนัน9 คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทนจึงพิจารณาว่า การปรับวงเงินเพิม 1,000,000 บาท จาก 4,000,000 บาท เป็ น 5,000,000 บาท
นัน9 อยูใ่ นเกณฑ์ทเหมาะสม
ี
เมือไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาออกเสีย ง
ลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย 107,654,511 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง
มาประชุม และไม่มบี ตั รเสีย จึงถือเป็ นมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม ดังนี9
มติ

อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ซึงรวมถึงเบี9ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือน
รวมเป็ นจํานวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี
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พิ จ ารณาแต่งตัง: ผู้ส อบบัญ ชีแ ละกํา หนดค่า ตอบแทนแก่ผ้สู อบบัญ ชี

ประธานฯ ขอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ9 จงเกียวกับการเสนอแต่งตัง9 ผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี ต่อทีประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ9 จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า ตามทีนางสาวศิราภรณ์ เอือ9 อนันต์กุล
แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้รบั การแต่งตัง9 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั นับตัง9 แต่ปี 2557 รวมเวลา
4 ปี โดยทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหาร บริษทั
ย่อย หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี9 ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ดาํ เนินการครบวาระแล้ว จึงจําเป็ นจะต้อง
พิจารณาแต่งตัง9 ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจําปี บญ
ั ชี 2561 เพือทําหน้าทีตรวจสอบ
และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน9ิ สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ทัง9 นี9
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรทีจะแต่งตัง9 ให้
นางสาวศิราภรณ์ เอือ9 อนันต์กลุ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
นางสาวศิรริ ตั น์ ศรีเจริญทรัพย์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5419

แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2561 และกําหนดอัตราค่าตอบแทน
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท เท่ากับปี 2560 ซึงเป็ นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทัง9
จํานวน สําหรับค่าบริการอืนๆ (non audit fee) และโดยทีบริษทั ไม่มบี ริษทั ย่อย ในรอบบัญชีทผ่ี านมา บริษทั ไม่
มีการรับบริการอืนจากสํานักงานสอบบัญชีทผูี ส้ อบบัญชีสงั กัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมทีเกียวข้องกับผูส้ อบ
บัญชี และสํานักงานสอบบัญชีทผูี ส้ อบบัญชีสงั กัด
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในวาระนี9
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 107,654,512 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นํา
คะแนนงดออกเสียงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) และไม่มบี ตั รเสีย จึงถือเป็ นมติดงั นี9
มติ

ให้แต่งตัง9 นางสาวศิราภรณ์ เอือ9 อนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3844
หรือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4523
หรือ นางสาวศิรริ ตั น์ ศรีเจริญทรัพย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5419
แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัทสําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี
สิ9นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยให้คนใดคนหนึงเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอตั ราค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 900,000
บาท
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พิ จ ารณาแก้ ไขเพิ( ม เติ ม ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ข้อ 26 เพื(อ ให้ ส อดคล้อ งกับ มาตรา 100
แห่งพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 ที( แ ก้ ไขเพิ( ม เติ ม โดยคํา สังหั
( ว หน้ า
คณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ที( 21/2560 เรื(อ งการแก้ไขเพิ( ม เติ ม กฎหมายเพื(อ อํา นวย
ความสะดวกในการประกอบธุร กิ จ ลงวัน ที( 4 เมษายน 2560
ประธานฯ ขอให้ เลขานุ การบริษทั ชี9แจงการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 26 ต่อ

ทีประชุม
เลขานุ การบริษทั ชีแ9 จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 26
นัน9 เพือให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทีแก้ไขเพิมเติมโดย
คําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที 21/2560 เรืองการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายเพืออํานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ลงวันที 4 เมษายน 2560 โดยมีสาระสําคัญในการแก้ไข 2 เรือง เรืองแรก คือ จํานวนหุน้
ของผูถ้ อื หุน้ จะเข้าชือกันขอให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึงตามกฎหมายคณะกรรมการสามารถเรียกประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ตามทีเห็นสมควร แต่หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในอดีต มาตรา
100 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ ผูถ้ อื หุน้ จะต้องมีหุน้ ซึงนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงั 9 หมด สําหรับการแก้ไขเพือให้สอดคล้องกับคําสังหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติฯ ซึงได้เปลียนแปลงจํานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ซึงจะเข้าชือกันขอให้เรียกประชุมวิสามัญ
เป็ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จึงเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถรวมตัวกันเพือขอให้เรียกประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้งา่ ยขึน9 และเรืองทีสอง คือ กรณีทผูี ถ้ อื หุน้ เข้าชือกันเพือขอให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
แล้ว จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมในการเปิ ดประชุมได้นัน9 จะต้องมีผู้
ถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจํานวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงั 9 หมด ผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าชือกันนัน9 ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการ
จัดให้มปี ระชุมในครัง9 นัน9 ให้แก่บริษทั
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในวาระนี9
ผูถ้ ือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ซักถามว่า การกําหนดให้ผู้ถือหุ้นทีเข้าชือกันเพือขอให้เรียก
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จ่ายทีเกิดจากการจัดให้มปี ระชุมในครัง9 นัน9 ให้แก่บริษทั
นี9 เป็ นบทบัญญัตขิ องกฎหมายหรือไม่
เลขานุ การบริษทั ตอบข้อซักถามว่า ข้อกําหนดดังกล่าวเป็ นหลักเกณฑ์ทกํี าหนดโดยคําสัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เนืองจากในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง9 มีคา่ ใช้จ่ายในการจัดประชุม
ดังนัน9 ในกรณีทมีี การจัดประชุมตามทีผูถ้ อื หุน้ ได้เข้าชือกัน แต่มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม จึงได้กําหนดให้ผูถ้ อื หุน้ ทีรวมตัวกันขอให้เรียกประชุมต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ของบริษัททีเกิดขึ9นจากการจัดประชุมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะมาเข้าร่วม
ประชุมครบเป็ นองค์ประชุม โดยปกติบริษทั ก็จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน9 จากการจัดประชุมดังกล่าว
ซึงก็เป็ นธรรมกับทัง9 ผูถ้ อื หุน้ ทีรวมตัวกันขอให้เรียกประชุม และบริษทั

-15ประธานฯ ชี9แจงเพิมเติมว่า กรณีปัญหานี9เคยมีกรณีตวั อย่างเกิดขึน9 โดยผู้ถอื หุน้ เข้าชือกัน
เพือขอให้เรียกประชุม แต่ไม่สามารถเปิ ดประชุมได้เนืองจากองค์ประชุมไม่ครบตามทีกําหนด ในทางปฏิบตั กิ ็
เป็ นประเด็น ถกเถีย งกันว่ าใครจะเป็ น ผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ ายทีเกิดขึ9น จากการจัดการประชุม อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 26 นี9 ก็เพือให้สอดคล้องกับกฎหมายทีได้มกี าร
แก้ไขเท่านัน9
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 108,460,012 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 2,500 เสียง คิดเป็ น
ร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นํา
คะแนนงดออกเสียงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) และไม่มบี ตั รเสีย จึงถือเป็ นมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี9
มติ

วาระที( 10

ให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 26 เพือให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทีแก้ไขเพิมเติมโดยคําสังหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที 21/2560 เรืองการแก้ไขเพิมเติม กฎหมายเพือ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที 4 เมษายน 2560

เรื(อ งอื(น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะเสนอเรืองอืนใดให้ทประชุ
ี
มพิจารณา หรือ
มีขอ้ ซักถามประการใดหรือไม่
นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น ขอให้ นายสมชาย คุลิเ มฆิน ประธานกรรมการบริหาร
ชีแ9 จงเกียวกับแผนดําเนินงานของบริษทั ทัง9 ของปี 2561 และ ปี 2562 ว่ามีมมุ มองการบริหารจัดการอย่างไรเพือ
ให้ผลประกอบการของบริษทั เติบโตขึน9
ประธานกรรมการบริหาร ชี9แจงว่า การดําเนินนโยบายให้บริษัทเติบโตอย่างยังยืน บริษัท
มุ่งเน้นการบริหารความเสียงในด้านต่างๆ ทีอาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อบริษทั ในช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปี น9ี
(ปี 2561 – 2565) บริษทั จะยังคงใช้นโยบายอย่างระมัดระวัง สําหรับการขยายธุรกิจ บริษทั ยังคงเน้นเป็ นการ
รักษาฐานลูกค้าเดิม เพือให้เ กิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจะยังคงดํา เนิ นนโยบายในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดและคํานึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ าย สําหรับการแข่งขันในตลาดยังมีการแข่งขัน
กันอย่างรุนแรง ตลาดเติบโตน้อย ทําให้บริษทั เน้นการขายทีสามารถควบคุมความเสียงได้และสามารถรักษา
ระดับกําไรมาตรฐาน เช่นในปี 2560 ถึงแม้ยอดขายจะตํากว่าปี 2559 ประมาณร้อยละ 6 แต่บริษทั ก็ยงั คงรักษา
ระดับกําไรมาตรฐานให้อยูใ่ นระดับทีน่าพอใจได้ ทัง9 นี9 บริษทั ก็ยงั มองหาธุรกิจใหม่ทสอดคล้
ี
องกับศักยภาพของ
บริษทั และมีทศิ ทางทีชัดเจน เนืองจากเทคโนโลยีมกี ารเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว และวงจรชีวติ ของเทคโนโลยี

-16หรือ life cycles กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ยังคงคาดเดาได้ยาก ทําให้การลงทุนใหม่ตอ้ งเน้นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทีจะเกิดขึน9 มีความคุม้ ค่าและความเสียงทีสมดุลกัน
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรืองอืนเพือพิจารณาหรือสอบถามเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าว
ขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลาประมาณ 10.50 น.
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