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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 
ของ 

บริษัท  สามชัย  สตลี  อนิดสัทรี  จํากดั  (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี  25  เมษายน 2562 เวลา 14.15 น. ณ  หอ้งปิง-วงั โรงแรมแม่นํ้า รามาดาพลาซา เลขท่ี 
2074  ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
 1.  นายธงชยั   ลีกาญจนากร  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
 2.  นายวฒันา สุทธิพินิจธรรม  กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ  

3.  นายวรุณชยั  ลีกาญจนากร  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 4.  นายบรรพต  ประเสริฐสุขสกลุ  กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 5.  นายพรชยั   กิตติปัญญางาม  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางวาสนา  ลามาติพานนท ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการบญัชี 
2. นายวรัญวฒิุ  วฒันอนนัต ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน 
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร   ผูแ้ทนจาก สาํนกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 

ทีป่รึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายวิเชฎฐ์  เทียนทอง  ผูแ้ทนจาก สาํนกังานมณีวฒัน์ ทนายความ  
      และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

นายธงชยั ลีกาญจนากร  ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุมและแจง้วา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง 6 ท่าน จาํนวนหุ้นรวม 513,828,937 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ท่านจาํนวนหุ้นรวม 202,626,700 หุ้น    
รวมเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  28 ท่าน จาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 716,455,637 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.55 ของจาํนวน
หุน้ทั้งหมด 1,045,125,093 หุน้ ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

และไดม้อบหมายให้  นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูด้าํเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 
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              นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
1. ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ หรือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา โดยถือวา่หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึง

เสียง ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่สามารถแบ่งจาํนวนหุน้เพ่ือแยก
ลงคะแนนเสียงได ้ 

2. ในการออกเสียงลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในแต่ละวาระตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. ผูถื้อหุน้จะไดรั้บใบลงทะเบียนซ่ึงมีรายละเอียดจาํนวนหุน้ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลง
มติในแต่ละวาระ 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมหรือผูด้าํเนินการประชุม จะสอบถามต่อท่ีประชุมวา่ 
มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ  หากไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ใหท้าํ
เคร่ืองหมาย X ท่ีช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ แล้วยกมือขึ้น  เพ่ือ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะไปเกบ็บตัรดงักล่าวเพ่ือตรวจสอบจาํนวนคะแนนเสียง 

5.  ส่วนผู้ถอืหุ้นทีไ่ม่ได้ยกมือ ถือวา่ มีมตอินุมัตติามทีเ่สนอ 
6. การนบัคะแนน บริษทัจะใชว้ธีิการหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุม และส่วนท่ีเหลือ จะถือวา่ เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ 
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชุมซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความ

เหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการซกัถาม กรุณาแจง้ช่ือ – นามสกลุ ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถาม หรือ 
แสดงความคิดเห็น 

จากนั้นผูด้าํเนินการประชุมไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ณ หอ้งปิง-วงั โรงแรมแม่นํ้า รามาดาพลาซ่า เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบาง
คอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยบริษทัไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
แลว้ 
 จากนั้น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

รับรอง  จาํนวน  716,455,637  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          
ไม่รับรอง จาํนวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00          
งดออกเสียง จาํนวน                     0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00           
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2   รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี  2561 

นายวรุญชยั ลีกาญจนากร แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลการดาํเนินงาน ปี 2561 มียอดขายมากกวา่ปี 2560 แต่กาํไร 
สุทธินอ้ยลงกว่าเดิม เน่ืองจากปี 2561 ทางบริษทัไดเ้รียกความเช่ือมัน่จากลูกคา้กลบัคืนมา สืบเน่ืองจากกรมศุลกากรได้
แถลงข่าวในปี 2559 ทาํให้บริษทัเส่ือมเสียช่ือเสียง โดยลดราคาสินคา้ให้กลบัลูกคา้ จึงเป็นผลให้กาํไรขั้นตน้ท่ีคิดเป็น
เปอร์เซ็นแลว้น้อยกว่าปี 2560 แต่ในปี 2562 จะเพ่ิมกาํไรขั้นตน้ให้มากกว่าเดิมและสินคา้ในหมวด Inventory สามารถ
หมุนเวยีนไดดี้กวา่เดิม สาํหรับผลการดาํเนินการปี 2561 โดยสรุป เป็นดงัน้ี  

 
 จากนั้น นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดถ้ามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 
 นายสาธิต บวรสันติสุทธ์ ตวัแทนมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ ปี 2561 มีกาํไรขั้นตน้
ลดลงเน่ืองจากมีการลดราคาสินคา้ ส่วนในปี 2562 บริษทัจะสามารถเพิ่มราคาสินคา้ไดห้รือไม่ เพ่ือใหไ้ดก้าํไรเพ่ิมข้ึน 
 นายวรุณชยั ลีกาญจนากร ตอบขอ้ซกัถามวา่ เม่ือปี 2559 บริษทัถูกแถลงข่าวในทางท่ีเส่ือมเสียโดยกรมศุลกากร
กล่าวหาวา่บริษทัไดห้ลีกเล่ียงภาษี ซ่ึงเหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบใหก้บับริษทัอยา่งรุนแรงทาํใหย้อดขายลดลง และ 
Supplier ไม่อยากมีการคา้ขายกบับริษทั และยอดขายไดล้ดลงต่อเน่ืองมาถึงปี 2560 ซ่ึงในปี 2561 บริษทัไดท้าํการลดราคา
สินคา้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลกูคา้ซ่ึงลกูคา้กมี็มากข้ึนดว้ยเช่นกนั ส่วนในปี 2562 บริษทัไดท้าํแผนการเพ่ือสร้าง
กาํไรโดยการผลิตสินคา้ใหม่เช่นเหลก็ชุบสังกะสี และท่อขนาดใหญ่ ซ่ึงบริษทัเป็นผูน้าํทางดา้นน้ีอยูแ่ลว้ และเพ่ิมขนาด
ของท่อใหม้ากข้ึน ตอนน้ีบริษทัมีลกูคา้จากปี 2561 อยูแ่ลว้ ขั้นตอนต่อไปคือสร้างกาํไรใหม้ากข้ึนโดยไม่มีการลดราคา
สินคา้อีกแลว้ และฐานลกูคา้ท่ีบริษทัมีอยูเ่พียงพอในการทาํกาํไรในปี 2562 ได ้ 
  นายสาธิต บวรสันติสุทธ์ ไดส้อบถามเพ่ิมเติม กฎหมายแรงงานท่ีมีการปรับปรุงส่งผลกระทบกบักาํไรขาดทุน
ของบริษทัหรือไม่ 
 นายบรรพต ประเสริฐสุขสกลุ ไดอ้ธิบายช้ีแจงวา่ พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ฉบบัแกไ้ข ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชใ้นวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 มีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

  ปี 2560 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขาย             2,701.31  99.65%                 3,486.62  99.97% 

ตน้ทุนขาย                 (2,567.43)  (94.71%) (3,350.12)  96.06% 

โอนกลบัจากสตอ็คสินคา้ (1.40)  (0.05%)                 0.63  0.02% 

กาํไรขั้นตน้ 132.47  4.89%                   137.12  3.93% 

รายไดอ่ื้น 4.09  0.15%                      0.96  0.03% 

รายไดร้วม               2,710.87  100.00%                   3,487.58  100.00% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย&บริหาร                 186.10  6.86%                     196.17  5.62% 

ตน้ทุนทางการเงิน 50.99   1.88% 44.70   1.28% 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (79.94) (2.95%) (86.07) (2.47%) 
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1. การลาคลอดบุตร ซ่ึงเดิมใหล้าได ้90 วนั แต่เพ่ิมใหเ้ป็น 98 วนั โดย 8 วนัท่ีเพ่ิมข้ึนมาใหร้วมถึงการลาก่อนและ 
หลงัคลอด เช่นการลาไปฝากครรภก์ใ็หถื้อเป็นลาคลอดอยูด่ว้ย แต่ทางการจ่ายเงินพนกังานกย็งัจ่ายท่ี 45วนั ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบใดๆกบับริษทั อีกทั้งบริษทัมีพนกังานผูห้ญิงนอ้ย 

2. กรณีพนกังานเกษียณ หรือเลิกจา้งซ่ึงตามกฎหมายเดิม มีการจ่ายค่าชดเชย 5 ระดบัตามอายงุาน แต่กฎหมาย 
ใหม่เพ่ิมมาอีก 1 ระดบัอายงุาน คือ เดิมพนกังานท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปจ่ายเงินชดเชยสูงสุดท่ี 300 วนั หรือ 10 เดือน 
ใหแ้กเ้พ่ิมเป็นพนกังานท่ีมีอายงุาน 20 ปี ข้ึนไป ใหจ่้ายเงินชดเชยท่ี 400 วนัซ่ึงไม่กระทบทางดา้นการเงินกบับริษทัเน่ืองจาก
ในแต่ละปีหน่ึง มีพนกังานเกษียณไม่มากและพนกังานท่ีมีอายงุานมากๆ กมี็นอ้ย ทาํใหไ้ม่มีผลกระทบใดๆกบับริษทั 

3.การเลิกจา้งจากการยา้ยสถานประกอบกิจการ เดิมกฎหมายเขียนไวว้า่ถา้บริษทัยา้ยกิจการจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ี 
หน่ึงแลว้ลกูจา้งไม่ตามไป บริษทัตอ้งจ่ายเงินชดเชยท่ี 50% แต่กฎหมายหมายบงัคบัใหจ่้ายท่ี 100% ไม่ไดมี้ผลกระทบทาง
บริษทัดา้นการเงินใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากไม่มีการยา้ยสถานประกอบการทั้งในระยะเวลาอนัใกลห้รือใน 5-10 ปีขา้งหนา้กไ็ม่
มีโครงการการยา้ยสถานประกอบการ 

สรุปพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ท่ีมีการปรับปรุงไม่มีผลกระทบใดๆกบัดา้นฐานะการเงินใดๆ หรืองบ 
กาํไรขาดทุนของบริษทัทั้งส้ิน 

นายสาธิต   บวรสันติสุทธ์ิ ไดส้อบถามต่ออีกวา่ จากการท่ีบริษทัถกูกรมศุลกากรฟ้องร้องเร่ืองภาษีนั้น บริษทัได ้
มีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัธรรมาภิบาล หรือเร่ืองนโยบายต่อตา้นคอรัปชัน่ หรือมีการเขา้ร่วมผา่น CAC หรือไม่. 

 นายวรุณชยั ลีกาญจนากร ช้ีแจงวา่ บริษทัมีธรรมมาภิบาลในการบริหารธุรกิจอยูแ่ลว้ แมแ้ต่เหตุการณ์ฟ้องร้อง
จากกรมศุลกากร ทางพนกังานสอบสวนกมี็คาํสั่งไม่ฟ้องและพนกังานอยัการมีคาํสั่งไม่ฟ้องเช่นเดียวกนั บริษทัไดมี้การ
ฟ้องร้องกลบัในขอ้หาปฏิบติัมิชอบและขอ้หาหม่ินประมาทกบัทางกรมศุลกากร และทาํการส่งเอกสารช้ีแจงใหก้บัลกูคา้
ในกรณีดงักล่าวเพ่ือเรียกร้องความเช่ือมัน่กลบัมาซ่ึงเป็นความรับผดิชอบและเป็นธรรมมาภิบาลท่ีบริษทัทาํอยู ่ 

นายบรรพต ประเสริฐสุขสกลุ ไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่ บริษทัมีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่และมี
ช่องทางส่ือสารมาท่ีบริษทัทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอยูใ่นรายงาน 56-1 และทาํเป็นประกาศใหพ้นกังานไดรั้บทราบและ
ปฏิบติั ส่วนโครงการการการต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่ ของภาคเอกชน (CAC) บริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วม 

ในวาระน้ี นายวิเชฎฐ ์เทียนทอง ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการ
ลงมติ 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2561 
 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและบัญชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปีส้ินสุด  ณ  วนัที่  31  
ธันวาคม 2561 

นายวรัญวฒิุ วฒันอนนัต ์ไดช้ี้แจงเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ตาม 
ตารางขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปขา้งทา้ยขอ้น้ี และไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่ ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาในดา้นสินทรัพยย์งัอยูใ่น
เกณฑป์กติ ในดา้นหน้ีสินมีเพ่ิมข้ึนมาเลก็นอ้ยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีทางการคา้ซ่ึงมัน่ใจกบับริษทัมากข้ีน จึงทาํการเพิ่ม
เครดิตใหเ้พ่ือประกอบธุรกิจกนัต่อไป ในส่วนผูถื้อหุน้ลดลงเป็นผลกระทบจากการขาดทุนในปี 2561 ส่วนรายไดจ้ากการ
ขายบริษทัมียอดขายมากข้ึนแต่ Margin นอ้ยกวา่ปีก่อน แต่ถือวา่เป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงในปี 2561 บริษทั
ยงัมีกาํไรขั้นตน้ไม่ดอ้ยไปกวา่ปี 2560 สาํหรับในเร่ืองอตัราส่วนทางการเงิน อนัดบัแรกธุรกิจตอ้งมีสภาพคล่องในการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงบริษทัยงัมีสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ แต่จะตอ้งมีความระมดัระวงัมีความรอบคอบซ้ือขายกบัลกูคา้ การ
เกบ็หน้ี การซ้ือสินคา้มาผลิตหรือมาขายต่อไปใหแ้ม่นยาํมากข้ึน สภาพคล่องหมุนเร็วดีข้ึนกวา่ปีก่อนๆ มาก บริษทัสามารถ
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ฟ้ืนธุรกิจโดยการระบายสินคา้คงคลงัออกใหก้บัลกูคา้ทั้งรายเก่าและรายใหม่เขา้มาซ่ึงเป็นความคล่องตวัอีกอยา่งของ
บริษทั ส่วนอตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุน้เป็นอตัราท่ีไม่เกินเลยหรือเรียกวา่หน้ีสินเกินตวั และตํ่ากวา่เกณฑข์องธนาคาร
ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจวา่บริษทัยงัมีเสถียรภาพทางการเงินดีอยู ่ในอตัราของกาํไรซ่ึงบริษทัยงัขาดทุนในส่วนของกาํไรกติ็ด
ลบตามปกติแต่ติดลบแบบท่ีบริษทัสามารถฟ้ืนธุรกิจกลบัมาไดใ้นปี 2562 น้ีมูลค่าของราคาหุน้ตามบญัชี 
อยูท่ี่ 1.77 บาท ยงัสูงกวา่ราคาพาร์  

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

                       หน่วย : ลา้น 

ขอ้มูลจากงบการเงิน 2559 2560 2561 

  สินทรัพยร์วม 3,836.02 3,803.37 3,747.96 

  หน้ีสินรวม 1,753.26 1,800.56 1,831.22 

  ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,082.76 2,002.82 1,916.74 

  รายไดจ้ากการขาย 2,923.02 2,701.31 3,486.62 

 โอนกลบั(ขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5.83 (1.40) 0.63 

  รายไดอ่ื้น 4.39 9.18 0.96 

  รายไดร้วม 2,927.29 2,710.87 3,487.58 

  กาํไรขั้นตน้ 298.17 132.48 137.13 

  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 48.90 (77.82) (86.07) 

อตัราส่วนทางการเงิน    

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.92 0.89 0.82 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.25 0.32 0.52 

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.84 0.90 0.96 

  อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ ( % ) 1.51 (2.88) (2.47) 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ( % ) 2.07 (3.89) (4.49) 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์( % ) 4.50 (2.05) (2.30) 

  กาํไรสุทธิต่อหุน้ ( บาท ) 0.05 (0.07) (0.08) 

 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ ( บาท ) 1.99 1.91 1.77 

 
จากนั้น นายวเิชฎฐ ์ เทียนทอง ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบั

วาระน้ีหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม นายวิเชฎฐ ์เทียนทอง จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จาํนวน  716,475,637 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          
ไม่อนุมติั  จาํนวน  0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00          
งดออกเสียง จาํนวน                    0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00           
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 1 ราย จาํนวน 20,000 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 
23 ราย รวมจาํนวน 716,475,637 หุน้ 
 

วาระที ่4     พจิารณาอนุมตั ิจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสํารองตามกฎหมายประจําปี 2561 
นายวิเชฎฐ์  เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 48. ซ่ึงกาํหนดให ้“บริษทัจะตอ้งจดัสรรเงิน

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซ่ึงจากงบกาํไรขาดทุนของบริษทั 
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิ 86.07 ลา้นบาท 
ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2561 และงดจดัสรรเงิน
สาํรองตามกฎหมาย 

จากนั้น นายวเิชฎฐ ์ เทียนทอง ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

อนุมติังดจ่ายเงินปันผล และงดจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย ประจาํปี 2561 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลและงดจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย  ประจาํปี 2561โดย 
มีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จาํนวน  716,475,637  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          
ไม่อนุมติั  จาํนวน          0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00          
งดออกเสียง จาํนวน                    0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00           
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 5   พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสําหรับปี  2561  และการกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ทกัษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบ
บญัชี จึงเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง จากบริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัประจาํปี  2562  ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือผูส้อบบญัชี ทะเบียนเลขท่ี จาํนวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีกบับริษทั 

1.นางสาวสุภาภรณ์      มัง่จิตร 8125 5 

2.นางสาวสมจินตนา    พลหิรัญรัตน์ 5599 0 

3.นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ 7764 0 
 

โดยกาํหนดค่าบริการการสอบบญัชีประจาํปี  พ.ศ.  2562  เป็นเงินไม่เกิน  1,285,000.- บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
แลว้ จาํนวน 25,000 บาท หรือร้อยละ 1.98 เน่ืองจากปริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบเพ่ิมข้ึน ตามรายละเอียดดงัน้ี 
   

รายละเอียด ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 
1.ค่าสอบบญัชี 1,285,000 1,260,000 
2.ค่าบริการอ่ืน -  

รวมทั้งส้ิน 1,285,000 1,260,000 
 

จากนั้น นายวเิชฎฐ ์ เทียนทอง ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าบริการการสอบ
บญัชีตามท่ีเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จาํนวน   716,475,637  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          
ไม่อนุมติั  จาํนวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00          
งดออกเสียง จาํนวน                    0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00           
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 18. ระบุวา่ “ในการประชุมสามญัประจาํปีทุก 
ปี กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วน
ไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)” ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมี
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี  มีจาํนวน  3  ท่าน  ไดแ้ก่ 
  1. นายปรีชา หาญหทัยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายวรวทิย ์ โชติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

3. นายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์ กรรมการ  
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ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นว่า กรรมการทั้ งสามท่านดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของ
บริษทั จึงเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ดงันั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ
ทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  

จากนั้น นายวเิชฎฐ ์ เทียนทอง ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหน่ึง 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหน่ึง 
โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

รายช่ือ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จาํนวนเสียง ร้อยละ จาํนวนเสียง ร้อยละ จาํนวนเสียง ร้อยละ 
นายปรีชา     หาญหทัยา 716,475,137 100.00 500 0.00 0 0.00 
นายวรวทิย ์  โชติกโสภณ 716,475,637 100.00 0 0.00 0 0.00 
นายธวชัชยั   ชินธรรมมิตร์ 716,475,137 100.00 500 0.00 0 0.00 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 7  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง แถลงว่า ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 
2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไดจ่้ายจริงเป็นเงิน 1,927,000 บาท ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมและค่า
พาหนะ ดงัน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 อตัราท่ีเสนอ (บาท) ปี 2561 (บาท) 

1.ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ   

   -ประธานกรรมการ (ต่อเดือน) 50,000 50,000 

   -กรรมการ (ต่อคร้ัง) 15,000 15,000 

2.ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ   

    -ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อคร้ัง) 35,000 35,000 

    -กรรมการตรวจสอบ (ต่อคร้ัง) 20,000 20,000 

3.ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง   

    -ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (ต่อคร้ัง) 25,000 25,000 

    -กรรมการบริหารความเส่ียง (ต่อคร้ัง) 15,000 15,000 
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4.ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน    

   และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   

    -ประธานกรรมการสรรหาฯ (ต่อคร้ัง) 25,000 25,000 

    -กรรมการสรรหาฯ (ต่อคร้ัง) 15,000 15,000 

5.ค่าพาหนะเดินทาง   

    -รองประธานกรรมการ (ต่อเดือน) 20,000 20,000 

    -กรรมการ (ต่อเดือน) 17,000 17,000 
หมายเหตุ กรรมการท่ีมาจากกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร จะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมและค่าพาหนะเดินทาง 

ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความ
รับชอบของกรรมการและเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั 
ดงันั้น จึงเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562  ในวงเงินไม่เกิน  5,000,000 บาท  (ห้าลา้นบาทถว้น)  
ซ่ึงเท่ากบัปี 2561 ท่ีผา่นมา  

จากนั้น นายวเิชฎฐ ์ เทียนทอง ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบั
วาระน้ีหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม นายวิเชฎฐ์ เทียนทอง จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน  5,000,000  บาท   

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  2562  ในวงเงินไม่เกิน  5,000,000  บาท   
(หา้ลา้นบาทถว้น) โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จาํนวน   716,475,637  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00          
ไม่อนุมติั  จาํนวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00          
งดออกเสียง จาํนวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00           
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 8  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา 15.15 น. 
                                                                                 
 
                                                             …………………………………………. 
               (นายธงชยั  ลีกาญจนากร) 
                     ประธานท่ีประชุม 


