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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท  สามชัย  สตลี  อนิดสัทรี  จ ากดั  (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี  26  เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งปิง-วงั โรงแรมแม่น ้ า รามาดาพลาซา เลขท่ี 
2074  ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
 1.  นายพชัวฎั คุณชยางกรู  ประธานกรรมการ  
 2.  นายวฒันา สุทธิพินิจธรรม  กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ  

3.  นายธงชยั   ลีกาญจนากร  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
4.  นายวรัญชยั  ลีกาญจนากร  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

 5.  นายบรรพต  ประเสริฐสุขสกลุ  กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 6.  นายพรชยั   กิตติปัญญางาม  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.  นายปรีชา  หาญหทัยา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรวทิย ์ โชติกโสภณ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางวาสนา  ลามาติพานนท ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการบญัชี 
2. นายวรัญวฒิุ  วฒันอนนัต ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน 
3. นายวรุณชยั ลีกาญจนากร  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายและการตลาด 
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร   ผูแ้ทนจาก ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 

ทีป่รึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายวเิชฐฎ ์ เทียนทอง  ผูแ้ทนจาก ส านกังานมณีวฒัน์ ทนายความ  
      และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

นายพชัวฎั คุณชยางกรู  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุมและแจง้วา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง 9 ท่าน จ านวนหุน้รวม 718,398,837 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะ 21 ท่านจ านวนหุน้รวม 251,900 หุน้    รวม 
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เป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  30 ท่าน จ านวนหุน้รวมทั้งส้ิน 718,650,737 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.76 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด 1,045,125,093 หุน้ ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

และได้มอบหมายให้  นายวิเชฐฎ์ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูด้  าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

              นายวเิชฐฎ ์ เทียนทอง ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
1. ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ หรือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา โดยถือวา่หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึง

เสียง ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่สามารถแบ่งจ านวนหุน้เพ่ือแยก
ลงคะแนนเสียงได ้ 

2. ในการออกเสียงลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในแต่ละวาระตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. ผูถื้อหุน้จะไดรั้บใบลงทะเบียนซ่ึงมีรายละเอียดจ านวนหุน้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลง
มติในแต่ละวาระ 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานท่ีประชุมหรือผูด้  าเนินการประชุม จะสอบถามตอ่ท่ีประชุมวา่ 
มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ  หากไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ใหท้ า
เคร่ืองหมาย X ท่ีช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ แล้วยกมือขึน้  เพื่อ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะไปเก็บบตัรดงักล่าวเพ่ือตรวจสอบจ านวนคะแนนเสียง 

5.  ส่วนผู้ถอืหุ้นทีไ่ม่ได้ยกมือ ถือวา่ มมีตอินุมตัติามทีเ่สนอ 
6. การนบัคะแนน บริษทัจะใชว้ธีิการหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุม และส่วนท่ีเหลือ จะถือวา่ เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ 
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความ

เหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการซกัถาม กรุณาแจง้ช่ือ – นามสกลุ ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถาม หรือ 
แสดงความคิดเห็น 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

นายวเิชฐฎ ์เทียนทอง ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึง 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ณ ห้องปิง-วงั โรงแรมแม่น ้ า รามาดาพลาซ่า เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพมหานคร ตามส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

รับรอง  จ านวน  718,650,737  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          
ไม่รับรอง จ านวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00          
งดออกเสียง จ านวน                     0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00           
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 

นายวรัญชยั ลีกาญจนากร แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลการด าเนินงาน ปี 2560 มียอดขายทั้งหมด 2,694.07 ลา้นบาท  
ลดลงจากปีก่อนจ านวน  229.80 ลา้นบาท มีตน้ทุนขายจ านวน 2,560.19 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 73.80 ลา้นบาท มีก าไร
ขั้นตน้ 132.47 ลา้นบาท หรือ 4.91% ของยอดขาย  ลดลง 127.10 ลา้นบาท ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารทั้งหมด 
187.44 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 3.15 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงิน 50.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.83 ลา้นบาท ท าให้
มีผลขาดทุนสุทธิ 79.29 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานปี 2560 
 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีส้ินสุด  ณ  วนัที ่ 31  
ธันวาคม 2560 

นายวรัญวฒิุ  วฒันอนนัต ์แถลงต่อท่ีประชุมวา่  งบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับ 
ปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2560  ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี  2560 
ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ พอสรุปไดด้งัน้ี 
 สินทรัพยร์วม จ านวน 3,800.25 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 30.96 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 1,800.68 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 
50.55  ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้น มีจ านวน 1,999.57 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 81.51 ลา้นบาท เน่ืองมาจากผล
การด าเนินงานขาดทุน 

ทางดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั : อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.88 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.31 เท่า 
และ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.90 เท่า ซ่ึงอตัราส่วนทั้ง 3 รายการ อยูใ่นเกณฑป์กติ ส่วนอตัราผลตอบแทน
จากผูถื้อหุน้ -3.96 % และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ -2.08%  เน่ืองมาจากผลการด าเนินงานขาดทุนดงักล่าวขา้งตน้ 

 

  ปี 2559 % ปี 2560 % 

รายไดจ้ากการขาย             2,923.87  99.80%                 2,694.07  99.95% 

โอนกลบัจากสตอ็คสินคา้                  5.83  0.20%                      1.40  0.05% 

รายไดร้วม             2,929.70  100.00%                 2,695.47  100.00% 

ก าไรขั้นตน้               295.71  10.09%                   132.47  4.91% 

รายไดอ่ื้น                  3.34  0.11%                      4.04  0.15% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย&บริหาร               190.60  6.51%                   187.45  6.95% 

ตน้ทุนทางการเงิน                 47.14  1.61%                     50.97  1.89% 

ภาษีเงินได ้                     -    0.00%                         -    0.00% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 47.82 1.63% (79.29) -2.94% 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

                       หน่วย : ลา้น 

ขอ้มูลจากงบการเงิน 2558 2559 2560 

  สินทรัพยร์วม 4,101.68 3,831.21 3,800.25 

  หน้ีสินรวม 2,068.41 1,750.13 1,800.68 

  ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,033.26 2,081.08 1,999.57 

  รายไดจ้ากการขาย 3,156.18 2,923.88 2,694.07 

  รายไดอ่ื้น 5.34 4.39 9.61 

  รายไดร้วม 3,161.52 2,928.27 2,703.68 

  ก าไรขั้นตน้ 187.70 295.71 132.47 

  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (64.88) 47.82 (79.29) 

อตัราส่วนทางการเงิน 2558 2559 2560 

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.89 0.92 0.88 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.30 0.25 0.31 

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.98 0.84 0.90 

  อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ( % ) (1.82) 1.51 (2.94) 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ( % ) (2.88) 2.07 (3.96) 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์( % ) (1.45) 4.50 (2.08) 

  ก าไรสุทธิต่อหุน้ ( บาท ) (0.06) 0.05 (0.08) 

  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ ( บาท ) 1.95 1.99 1.91 

 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ านวน  718,650,737 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          
ไม่อนุมติั  จ านวน  0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00          
งดออกเสียง จ านวน                    0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00           
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4     พจิารณาอนุมตั ิจดัสรรก าไร เงนิปันผล และเงนิส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2560 

นายวเิชฐฎ ์ เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ในอตัราร้อยละ 40 แต่ใน
ปี 2560 บริษทั มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 79.29 ลา้นบาท ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปัน
ผล และไม่ตอ้งตั้งเงินส ารองตามกฎหมาย 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลและไม่ตั้งเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอ  โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ านวน  718,650,737  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          
ไม่อนุมติั  จ านวน          0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00          
งดออกเสียง จ านวน                    0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00           
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 5   พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีส าหรับปี  2561  และการก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

นายวิเชฐฎ์ เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมว่า ส านกังานสอบบญัชี  ดี ไอ เอ ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปีท่ี
ผา่นมา ไดเ้สนอผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2561  ตามรายช่ือดงัน้ี 
  1.  นายนพฤกษ ์  พิษณุวงศ ์ ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี  7764 
  2.  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี  5599 
  3.  นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี  8125 

โดยบุคคลดงักล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆ  กบับริษทั  ทั้งน้ีก าหนดใหผู้ส้อบบญัชี
คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัโดยก าหนดค่าบริการการสอบบญัชี
ประจ าปี  พ.ศ.  2561  เป็นเงินไม่เกิน  1,260,000.- บาท ซ่ึงไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแตง่ตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าบริการการสอบ
บญัชีตามท่ีเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ านวน   718,650,737  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          
ไม่อนุมติั  จ านวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00          
งดออกเสียง จ านวน                    0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00           
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

นายวเิชฐฎ ์เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการจ านวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัไดอี้ก ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการรวม 9 ท่าน  ดงันั้น จึงมีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี  มีจ านวน  3  ท่าน  ไดแ้ก่ 
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  1. นายธงชยั ลีกาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายพรชยั กิตติปัญญางาม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   

3. นายวรัญชยั ลีกาญจนากร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

และเน่ืองจากกรรมการทั้งสามท่านดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั โดยมีขอ้มูลรายละเอียดประวติั
กรรมการตามท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ควรแต่งตั้ง
กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีก 1 วาระ 

 มีผูถื้อหุน้ยกมือตั้งประเด็นค าถามก่อนลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
นายธนาวตัร  วีรจินตสิ์ริ  สอบถามว่าบริษัทได้มีการหารือกรณีกรรมการอิสระท่ีปฏิบัติงานเกิน 9 ปี หรือไม่ และบริษัทมี 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย นโยบายในการก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่  
นายพชัวฎั คุณชยางกูร เร่ืองการแต่งตั้ งกรรมการอิสระทาง ตลท.หรือ กลต.ไม่ไดมี้กฎเกณฑ์ห้ามกรรมการอิสระด ารง

ต าแหน่งเกินก่ีปี แต่ในส่วนของบริษทัพิจารณาถึงความรู้ความสามารถท่ีจะมาช่วยงานบริษทัไดม้าก
แค่ไหน เป็นเกณฑ ์และกรรมการอิสระท่ีร่วมงานกนัมาเกิน 9 ปี ก็มีส่วนช่วยงานบริษทัเป็นอย่าง
มาก อีกทั้งไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะหาบุคคลท่ีมีความรู้เร่ืองธุรกิจเหลก็มาเป็นกรรมการอิสระ   

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการใหม่อีก 1 วาระ โดย
มีคะแนนเสียงดงัน้ี 

รายช่ือ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
นายธงชยั     ลีกาญจนากร 519,926,637 100.00 0 0.00 0 0.00 
นายพรชยั    กิตติปัญญางาม 718,650,237 100.00 500 0.00 0 0.00 
นายวรัญชยั  ลีกาญจนากร 553,550,800 100.00 0 0.00 0 0.00 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หมายเหต ุไม่นบัคะแนนเสียงของ นายธงชยั ลีกาญจนากร จ านวน 198,724,100 หุน้ และนายวรัญชยั ลีกาญจนากร จ านวน 
165,099,937 หุน้ ในวาระของตนเอง 
 

วาระที ่ 7  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

นายวิเชฐฎ์ เทียนทอง แถลงว่า ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 2,027,000 บาท ซ่ึงประกอบด้วยค่าเบ้ียประชุมและค่า
พาหนะ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561  ในวงเงินไม่เกิน  5,000,000 
บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)  ซ่ึงเท่ากับปี 2560 ท่ีผ่านมา และเม่ือเปรียบเทียบแล้วอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั   

มีผูถื้อหุน้ยกมือตั้งประเด็นค าถามก่อนลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
นายธนาวตัร  วีรจินตสิ์ริ  สอบถามว่า บริษัทมีการจ่ายเบีย้ประชุม ค่าพาหนะ และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แก่กรรมการอย่างไร 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   
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นายวรัญวฒิุ วฒันอนนัต ์ การจ่ายเบ้ียประชุมของกรรมการ ขอให้ดูจากรายงานท่ีบริษทัสรุปไวใ้นรายงานประจ าปี 2560 หน้า 
23 ท่ีไดส่้งมาใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2561  ในวงเงินไม่เกิน  5,000,000  บาท   
(หา้ลา้นบาทถว้น) โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ านวน   718,650,737  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00          
ไม่อนุมติั  จ านวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00          
งดออกเสียง จ านวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00           
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่ 8  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการเพิม่ใหม่ 

นายวเิชฐฎ ์เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ย 
กรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการ จ านวน 9 คน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติัเพ่ิมกรรมการอีก 1 คน โดยแต่งตั้งนายวรุณชยั  ลีกาญจนากร เป็นกรรมการใหม่ (รวมเป็นคณะกรรมการ
ทั้งหมด 10 คน) ปัจจุบันนายวรุณชัย ลีกาญจนากร เป็นผูบ้ริหารของบริษทั สามชัย สตีล อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)  
ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นการขายและการตลาด เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน
การธนาคาร และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีขอ้มูลรายละเอียดประวติัของนายวรุณชยั ลีกาญจนากร 
ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ เป็นกรรมการใหม่   

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมใหม่อีก 1 ท่านโดยแตง่ตั้งนายวรุณชยั ลีกาญจนากร 
เป็นกรรมการใหม่ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ านวน   568,656,037 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00          
ไม่อนุมติั  จ านวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00          
งดออกเสียง จ านวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00           
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุไม่นบัคะแนนเสียงของ นายวรุณชยั ลีกาญจนากร จ านวน 149,994,700 หุน้ 
 
วาระที ่ 9  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม  

  
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
                                                                                 
 
                                                             …………………………………………. 
               (นายพชัวฎั  คุณชยางกรู) 
                     ประธานท่ีประชุม 


