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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท  สามชัย  สตลี  อนิดสัทรี  จ ากดั  (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  27  เมษายน 2560 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.  นางสาวจินตนา ลีลาชยัเจริญภณัฑ ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

5.  นายวรัญชยั  ลีกาญจนากร  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 6.  นายบรรพต  ประเสริฐสุขสกลุ  กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 7.  นายพรชยั   กิตติปัญญางาม  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายปรีชา  หาญหทัยา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 

 
หมายเหตุ นายชชัวาล  ศิริวฒิุเศรษฐ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่ไดเ้ขา้ 
      ร่วมประชุม เน่ืองจากป่วย 
 
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 

ทีป่รึกษาฝ่ายกฏหมายของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.นายศิริชาติ   แสงทบัทิม   ผูแ้ทนจาก ส านกังานมณีวฒัน ์ทนายความ   
  

คุณพชัวฎั คุณชยางกรู  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุมและแจง้วา่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง 16 ท่าน จ านวนหุน้รวม 716,684,937 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะ 21 ท่านจ านวนหุน้รวม 258,400 หุน้    รวม 
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เป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  37 ท่าน จ านวนหุน้รวมทั้งส้ิน 716,943,337 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.59 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด 1,045,125,093 หุน้ ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

และไดม้อบหมายให ้ คุณบรรพต ประเสริฐสุขสกลุ กรรมการบริหาร เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

              คุณบรรพต  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 แล้วยกมือขึ้น  
เพ่ือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะไปเก็บบตัรดงักล่าวเพ่ือตรวจสอบจ 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 2559 

คุณบรรพต ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ซ่ึง 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ณ ห้องปิง-วงั โรงแรมแม่น ้ า รามาดาพลาซ่า เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพมหานคร ตามส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

รับรอง  จ านวน  716,943,334  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  2559 

คุณวรัญชยั ลีกาญจนากรแถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลการด าเนินงาน ปี 2559 มียอดขายทั้งหมด 2,860.62 ลา้นบาท  

ลดลงจากปีก่อน จ านวน 357.95 ล้านบาท แต่มีก าไรขั้นต้น 290.97 ลา้นบาท คิดเป็น 10.15% ของยอดขาย หาก
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนประมาณ 3.95%  ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารทั้งหมด 192.10 ลา้น
บาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 2.32 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงิน 47.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 5.01 ลา้นบาท ท าให้
มีผลก าไร 43.14 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานปี 2559 
 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีส้ินสุด  ณ  วนัที ่ 31  
ธันวาคม 2559 

คุณวรัญวฒิุ  วฒันอนนัต ์แถลงต่อท่ีประชุมวา่  งบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับปี 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559  ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  ดงัปรากฏรายงานประจ าปี  2559 ท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ พอสรุปไดด้งัน้ี 
 สินทรัพยร์วม จ านวน 3,836.02 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 206.17 ลา้นบาท หน้ีสินลดลง 249.32 ลา้นบาท ส่วน
ของผูถื้อหุน้ มีจ านวน 2,082.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 43.14 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ 290.97 ลา้นบาท เพ่ือข้ึน 
91.21 ลา้นบาท  

ทางดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั : อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.92 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.25 เท่า 
และ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.84 เท่า ซ่ึงอตัรส่วนทั้ ง 3 รายการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนอตัรา
ผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้ 2.07 % และจากสินทรัพย ์4.50%  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จากขอ้มูลดงักล่าว โดยรวมถือวา่ ฐานะ
การเงินมีความมัน่คง และมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน   

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ านวน  716,943,337  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          
ไม่อนุมติั  จ านวน  0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00          
งดออกเสียง จ านวน                    0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00           
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4     พจิารณาอนุมตั ิจดัสรรก าไร เงนิปันผล และเงนิส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559 

คุณบรรพต  แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ในอตัราร้อยละ 40 ในปี 2559 แม้
บริษทั จะมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 43.14 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนไม่มาก คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรงด
จ่ายเงินปันผล และใหต้ั้งเงินส ารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เป็นเงิน 2,157,384.85 บาท 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลและไม่ตั้งเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอ  โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ านวน  716,963,337 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  2560  และการก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

คุณบรรพต แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ส านกังานสอบบญัชี  ดี ไอ เอ ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปีท่ีผ่านมา ได้
เสนอผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2560  ตามรายช่ือดงัน้ี 
  1.  นายนพฤกษ ์ พิษณุวงศ ์ ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี  7764 
  2.  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี  5599 
  3.  นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี  8125 

โดยบุคคลดงักล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆ  กบับริษทั  ทั้งน้ีก าหนดให้ผูส้อบบญัชี
คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัโดยก าหนดค่าบริการการสอบบญัชี
ประจ าปี  พ.ศ.  2560  เป็นเงินไม่เกิน  1,235,000.- บาท ซ่ึงไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแตง่ตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าบริการการสอบ
บญัชีตามท่ีเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ านวน   716,963,337 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 

คุณบรรพต แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุก 

คร้ัง ใหก้รรมการจ านวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัไดอี้ก ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการรวม 10 ท่าน  ดงันั้น จึงมีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี  มีจ านวน  4  ท่าน  ไดแ้ก่ 
  1. นายพชัวฎั คุณชยางกรู ประธานกรรมการ 
  2. นายวฒันา สุทธิพินิจธรรม รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   

3. นายชชัวาล ศิริวฒิุเศรษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
4. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 
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และเน่ืองจากกรรมการทั้งสามท่านดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั โดยมีขอ้มูลรายละเอียดประวติั
กรรมการตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ควรแต่งตั้ง
กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีก 1 วาระ 
 
 มีผูถื้อหุน้ยกมือตั้งประเด็นค าถามก่อนลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
คุณปวีณา โวหาร   สอบถามถึงจุดเด่นของผู้ ท่ีถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระคือเร่ืองใด ท่ีจะเป็นจุดเช่ือมโยงให้เป็นไป 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ตามทิศทางและยทุธศาสตร์ของบริษัทท่ีวางไว้ และมีนโยบายในการก าหนดระยะเวลาในการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่ เน่ืองจากมีกรรมการอิสระท่ีปฎิบัติงานมากกว่า 9 ปี อาจเป็น
ประเดน็ในความเป็นอิสระได้   

คุณบรรพต ประเสริฐสุขสกุล ส าหรับกรรมการอิสระท่ีถูกเสนอช่ือในคร้ังน้ี เป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ใน
กิจการของบริษทั เป็นเวลานับสิบปี สามารถช่วยแนะน าและให้ค  าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่าย
บริหารมาตลอด มีความเป็นอิสระโดยไม่ไดถื้อหุ้นของบริษทั หรือเป็นเครือญาติกบัฝ่ายบริหาร อีก
ทั้งทางกลต.ไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระว่าจะตอ้งอยู่
ในวาระก่ีปีหรือต้องเวน้วรรคอย่างไร แต่บริษัท พิจารณาถึงความรู้ความสามารถของกรรมการ
อิสระท่ีจะน ามาช่วยประโยชน์ใหบ้ริษทั เป็นหลกั 

คุณพชัวฎั คุณชยางกูร การพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ พิจารณาถึงกฏเกณฑข์องกลต.ท่ีก าหนดไว ้และความเหมาะสม
ทางด้านวยัวุฒิและคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ว่าสามารถช่วยเหลือและช้ีแนะส่ิงต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์กับบริษัทได้ อีกทั้ งกรรมการอิสระแต่ละท่านก็ไม่ได้ถือหุ้นหรือมีผลประโยชน์ใดๆ 
เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการใหม่อีก 1 วาระ 
โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

รายช่ือ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
นายพชัวฎั    คุณชยางกรู 716,993,437 100.00 0 0.00 0 0.00 
นายวฒันา    สุทธิพินิจธรรม 716,992,937 100.00 500 0.00 0 0.00 
นายชชัวาล   ศิริวฒิุเศรษฐ 716,992,937 100.00 500 0.00 0 0.00 
นายบรรพต  ประเสริฐสุขสกลุ 716,993,437 100.00 0 0.00 0 0.00 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 7  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

คุณบรรพต แถลงวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 เป็น
วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไดจ่้ายจริงเป็นเงิน 2,092,000 บาท ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมและค่าพาหนะ ดงันั้น 
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คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560  ในวงเงินไม่เกิน  5,000,000 บาท  (ห้าลา้น
บาทถว้น)  ซ่ึงเท่ากบัปี 2559 ท่ีผา่นมา และเม่ือเปรียบเทียบแลว้อยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั   

 
มีผูถื้อหุน้ยกมือตั้งประเด็นค าถามก่อนลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

คุณปวีณา โวหาร   สอบถามถึงการจ่ายเบีย้ประชุม ค่าพาหนะ และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ต่อคร้ังเท่าไร 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   
คุณบรรพต ประเสริฐสุขสกุล การจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการแบ่งเป็น 3 ระดับคือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการทั่วไป โดยบริษัท ได้แจกแจงค่าใช้จ่ายทั้ งหมดไวใ้นรายงานประจ าปี
เรียบร้อยแลว้ 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2560  ในวงเงินไม่เกิน  5,000,000  บาท   
(หา้ลา้นบาทถว้น) โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ านวน   716,993,437  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00          
ไม่อนุมติั  จ านวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00          
งดออกเสียง จ านวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00           
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 8  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้าม)ี 
 
มีผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามประเด็นต่าง ๆ  ดงัน้ี 

คุณธารินทร์ พทุธวนิช  สอบถามกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร เป็นอย่างไรบ้าง 
คุณวรุญชยั  ลีกาญจนากร กรณีกรมศุลกากรกล่าวหาว่า บริษัทส่งออกเป็นเท็จนั้ น บริษัทได้ช้ีแจงโดยได้น าเอกสารและ

หลกัฐานต่างๆ เก่ียวกบัการขายจริง ผลิตจริงและส่งออกจริง ให้กบัพนักงานสอบสวน จนเป็นท่ีน่า
พอใจ และพนักงานสอบสวน มีความเห็นส่ังไม่ฟ้องเม่ือวนัท่ี 2 กันยายน 2559 แล้วส่งเร่ืองให้
พนักงานอัยการพิจารณา และเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 บริษทัได้รับแจ้งจากพนักงานจาก
พนักงานสอบสวนว่าทางอยัการมุกดาหารมีความเห็นส่ังไม่ฟ้องเช่นเดียวกนั ซ่ึงทางบริษทัไดแ้จง้
ความคืบหนา้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับแลว้ 

คุณธารินทร์ พทุธวนิช สอบถามผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด ซ่ึงมีผลกระทบกับ
ความรู้สึกของผู้ ถือหุ้น แล้วกรณีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการส่ังไม่ฟ้อง บริษัทจะ
เรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ จากใคร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ  

คุณวรุญชยั  ลีกาญจนากร เม่ือวนัที่ 30 พฤษภาคม 2559 กรมศุลกากรไดมี้การแถลงข่าวเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่ก่อนท่ี
จะมีการแถลงข่าวนั้น  ทางบริษทัไดแ้สดงถึงความตั้งใจโดยการนัดหมายขอเขา้ไปช้ีแจงขอ้เท็จจริง
ในกรณีดงักล่าวกบัผูบ้ริหารของกรมศุลกากร ซ่ึงก็ไดต้อบรับนัดในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 แลว้ 
แต่ไม่ทราบดว้ยเหตุผลใดถึงไดท้  าการแถลงข่าวนั้นออกไปก่อน  หลังจากการแถลงข่าว
ออกไป ท าใหบ้ริษทัมีผลกระทบอยา่งมหาศาล ทั้งความรู้สึกความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน ลูกคา้และซัพ
พลายเออร์  ซ่ึงบริษทั ไดต้ั้งทีมกฎหมาย เพ่ือช้ีแจงวา่ บริษทัไม่ไดก้ระท าความผดิตามท่ีมีการแถลง 
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ข่าว และเจา้พนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการ จงัหวดัมุกดาหาร ก็ส่ังไม่ฟ้องในกรณีดงักล่าว
แล้ว เพ่ือให้สถานะของบริษัทดีข้ึน อีกทั้ งท  าหนังสือแจ้งลูกค้าและซัพพลายเออร์ ได้เข้าใจใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงกรณีท่ีพนกังานสอบสวนและอยัการส่ังไม่ฟ้องดว้ย 

 ต่อมาในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 บริษทัไดท้  าการฟ้องร้องกรมศุลกากรเก่ียวกบัการแถลงข่าวในขอ้หา
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบโดยการหม่ินประมาทต่อสาธารณะชนดว้ยการโฆษณา ตามมาตรา 157 ซ่ึง
อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล รวมทั้งด าเนินการฟ้องแพ่งกบัศุลกากร 

ผูถื้อหุ้น ขอย้อนกลับไปในวาระท่ี 4 สอบถามเหตุผลท่ีบริษัทไม่จ่ายเงินปันผล และต้องมีก าไรสะสมจ านวน 
(ไม่ไดร้ะบุช่ือ ) เท่าไร ถึงจะจ่ายเงินปันผล 
คุณพชัวฎั คุณชยางกูร เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัไดรั้บผลกระทบจากกรณีพิพาทกบักรมศุลกากร ท าให้บริษทัมีผลก าไร

ไม่มากเหมือนบริษทัเหล็กอ่ืนๆ หากจ่ายปันผลไป ผูถื้อหุ้นแต่ละคนก็จะไดก้นัเพียงเล็กน้อย เป็น
เบ้ียหวัแตก ดงันั้น จึงขอดูผลประกอบการในปี 2560 อีกคร้ัง 

 

ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม  

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


