รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
___________________________________________________________________________________________________
วัน เวลา และสถานทีป+ ระชุม
ประชุมเมือวันที 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียร่ า ชั#น 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที 9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา
เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ก่ อนเริ+มการประชุม
นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าทีเป็ น พิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร , ผูส้ อบบัญชี ,ทีปรึ กษากฎหมาย และทีปรึ กษาทางการเงิน ทีเข้าร่ วมประชุม ดังต่อไปนี#
กรรมการทีเ+ ข้ าร่ วมประชุม
ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่ วมทั#งสิ#น 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั#งคณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายภวัต
วงศ์ต# งั ตระกูล
นายหวัง
วนาไพรสณฑ์
นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิ ดฉาย
นายเหว่ย ไค หวัง
นายวีระชัย
วงษ์เจริ ญสิ น
นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ดร.มงคล
เหล่าวรพงศ์
นายรัตนชัย
วงษ์เจริ ญสิ น
นายวุฒิชยั
วงษ์เจริ ญสิ น
ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิ งห์
นายหยาง ชุง เจน

ประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการ / ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี
กรรมการ /ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน
กรรมการ / ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ผู้บริหารทีเ+ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายศิริพงษ์
ลือวงศ์วฒั นา
2. นายพิริยะ
ม่วงคร้าม
3. นายจิรวัฒน์
อัครานุพรพงศ์
4. นายสัญธาน
ชีรนรวนิชย์

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายเม็ดพลาสติก คอมปาวด์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเทคนิค
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผูอ้ าํ นวยการแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทีเ+ ข้ าร่ วมประชุม
1. นางมัญชุภา
สิ งห์สุขสวัสดิG
2. นางสาวนวพร ชูเกียรติพลั ลภ

ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

ทีป+ รึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทีเ+ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายมนต์สยาม สิ นวรพันธุ์
ทีป+ รึกษาทางการเงิน ของบริษัทฯ ทีเ+ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายสอง
ศรี สุคนั ธพฤกษ์

บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เริ+มการประชุม
นายภวัต วงศ์ต# งั ตระกูล ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุมและได้
มอบหมายให้นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม (“ผูด้ าํ เนินการประชุม”) กล่าวชี#แจงเกียวกับสิ ทธิในการ
ออกเสี ยงลงคะแนน วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยงและการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึงต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี#
1. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุม ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถือ โดยให้นบั หนึ งหุ ้น
ต่อหนึงเสี ยง
2. บริ ษทั ฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสี ยง เพือให้การดําเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว
ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ จะสอบถามว่ามีผูใ้ ดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงหรื อไม่และขอให้ทาํ
เครื องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ในบัตรลงคะแนนและให้ยกมือขึ#นเพือให้เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ
ดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพือนําไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ จะใช้วธิ ีหกั คะแนนเสี ยงทีไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสี ยงออกจากจํานวนเสี ยงทั#งหมด และส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในวาระนั#นๆ
สํ าหรั บวาระที+ 5 ซึ งเป็ นวาระเลื อกตั#งกรรมการแทนกรรมการที ต้องออกตามวาระ เพือให้การปฏิ บัติเป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที บริ ษทั ฯ จะให้มีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั#งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยการนับคะแนน
เสี ยงของการเลื อกตั#งกรรมการแต่ละท่าน บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสี ยงที ไม่เห็ นด้วยและงดออกเสี ยงออกจาก
จํานวนเสี ยงทั#งหมดและส่ วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยและเพือความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ จะทําการเก็บ
บัตรลงคะแนนทุ กใบ โดยสําหรั บผูท้ ี ออกเสี ยงเห็ นด้วยในวาระนี# ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่ งคื นแก่
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ หลังจากทีมีการลงคะแนนเลือกตั#งกรรมการท่านสุดท้าย เพือให้เกิดความสะดวกและเรี ยบร้อยใน
การเก็บบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าทีเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน
3. บัตรลงคะแนนที มีการทําเครื องหมายเกิ นกว่าหนึ งช่อง หรื อบัตรลงคะแนนที มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
หรื อบัตรลงคะแนนทีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชือกํากับ หรื อบัตรลงคะแนนทีลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าเสี ยงทีมีอยู่ จะ
ถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
4. ในกรณี ที ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อ ผูร้ ั บมอบฉันทะประสงค์จ ะกลับ ก่ อ นการประชุ ม เสร็ จ สิ# น ขอให้ส่ ง บัต รลงคะแนนให้แ ก่
เจ้าหน้าที ของบริ ษทั ฯ ก่อนออกจากห้องประชุม บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการตัดจํานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้น ทั#งทีมาด้วยตนเอง
หรื อโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้องกับวาระนั#นๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะทีต้องการซักถาม กรุ ณาแจ้งชือและนามสกุลของตน พร้อมแจ้ง
ด้วยว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเองหรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้ทีประชุมทราบก่อนซักถามหรื อก่อนแสดงความคิดเห็นทุก
ครั#ง เพือประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
6. ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามทีนอกเหนือหรื อไม่เกียวข้องกับวาระทีกําลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณานําไปสอบถาม หรื อ
ให้ขอ้ เสนอแนะในวาระอืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุมและขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุ ้นให้ความเห็นหรื อสอบถามอย่าง
กระชับและงดเว้นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นทีซํ#ากัน เพือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นรายอืนได้ใช้
สิ ทธิในการซักถามข้อมูลและให้ขอ้ เสนอแนะแก่บริ ษทั ฯ อย่างทัวถึง
ทั#งนี# เพือเป็ นการปฏิ บตั ิตามแนวทางทีดี ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ จดทะเบียนเกียวกับการนับคะแนนเสี ยงในที
ประชุม จึงขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 2 ท่านเพือเป็ นกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนนประจําทีจุดนับคะแนน
2

แต่ไม่มีอาสาสมัครจากผูถ้ ือหุน้ จึงขอเรี ยนเชิญทีปรึ กษากฏหมายของบริ ษทั ฯ ได้แก่ นายมนต์สยาม สิ นวรพันธุ์ เป็ นสักขีพยานในการ
นับคะแนน
ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลเพิมเติมเกียวกับขั#นตอนการลงคะแนนเสี ยง ปรากฎว่าไม่มีผใู ้ ด
มีขอ้ ซักถาม
ก่อนเริ มพิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้รายงานจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมให้
ทีประชุมทราบ โดยมีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 41 ราย ถือหุ ้นรวมจํานวน 222,653,180 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 37.1089
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท# งั หมดของบริ ษทั ฯ และโดยการมอบฉันทะจํานวน 12 ราย ถือหุ ้นรวมจํานวน 106,044,060 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ17.6740 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ท# งั หมดของบริ ษทั ฯ รวมมีผูถ้ ือหุ ้นทีเข้ารวมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
จํานวนทั#งสิ# น 53 ราย ถือหุ ้นรวมจํานวน 328,697,240 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 54.7829 ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้แล้วทั#งหมดของ
บริ ษทั ฯ ณ วันปิ ดสมุดจดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ซึ งมีจาํ นวนหุ ้นทั#งหมด 600,000,000 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
บริ ษทั ข้อ 39 วรรคหนึ ง ซึ งกําหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ายีสิ บห้าคนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสามของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายแล้วทั#งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน
จากนั#น ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้เริ มการพิจารณาตามวาระการประชุม
วาระที+ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั3งที+ 1/2560 เมือ+ วันที+ 31 พฤษภาคม 2560
ผูด้ าํ เนินการประชุม ขอให้ทีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั#งที 1/2560 ได้จดั ขึ#น เมือวันที 31
พฤษภาคม 2560 ซึงได้มีมติในทีประชุมให้แปรสภาพของบริ ษทั จํากัด เป็ นบริ ษทั จํากัดมหาชน ใช้ชือว่า “บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด
(มหาชน)” และต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้การเสนอขายหุ ้นเพิมทุนเป็ นครั#งแรก เมือวันที 1-3 พฤศจิกายน 2560
โดยบริ ษทั ฯ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิ ชย์ตามทีกฎหมายกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว ตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1 ที
ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั#งนี#
มติทปี+ ระชุม : ผูด้ าํ เนินการประชุมชี#แจงว่าวาระนี#เป็ นวาระเพือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง ทีประชุมรับทราบรายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั#งที 1/2560 เมือวันที 31 พฤษภาคม 2560
วาระที+ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560
ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้ขอให้นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิ ดฉาย กรรมการและผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี เป็ น
ผูร้ ายงานรายละเอียดวาระนี#ต่อทีประชุม โดยนางสาวพรพิวรรณได้รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานในปี 2560 ดังนี#
สัดส่ วนรายได้ จาการขาย แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี#
1. ผลิตภัณฑ์ กาวและผลิตภัณฑ์ ยาแนว
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว สําหรับปี 2560 เท่ากับ 679.08 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
48.63 ของยอดขายทั#งหมด
2. ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ สําหรับปี 2560 เท่ากับ 693.33 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 49.65
ของยอดขายทั#งหมด
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สัดส่ วนรายได้ จาการขายในประเทศและต่ างประเทศ ดังนี#
1. รายได้ จากการขายในประเทศ (Domestic Sales)
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายในประเทศ สําหรับปี 2560 เท่ากับ 972.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 70.86 ของยอดขายทั#งหมด
ทั#งนี# บริ ษทั ฯ มีช่องทางในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) จําหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าโรงงาน
อุตสาหกรรม (Manufacturers) 2) จําหน่ายผ่านผูจ้ ดั จําหน่าย (Distributor) และ 3) ร้บจ้างผลิตภายใต้ตราสิ นค้าของลูกค้า (OEM) เป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยละ72.56 , ร้อยละ 18.11 และร้อยละ 8.28 ตามลําดับ
2. รายได้ จากการขายต่ างประเทศ (Export Sales)
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายในต่างประเทศ สําหรับปี 2560 เท่ากับ 399.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.14 ของยอดขาย
ทั#งหมด
ทั#งนี# บริ ษทั ฯ มี ช่องทางในการจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ต่า งประเทศ 3 ช่ องทางหลัก ได้แ ก่ 1) จําหน่ ายผ่านผูจ้ ัดจําหน่ า ย
(Distributor) 2) ร้บจ้างผลิตภายใต้ตราสิ นค้าของลูกค้า (OEM) และ 3) จําหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่ วน
ประมาณร้อยละ 67.37 ร้อยละ 16.48 และร้อยละ 16.15 ตามลําดับ
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็ นต่างๆ ซึ งปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดซักถาม
ผูด้ าํ เนินการประชุม จึงขอให้ทีรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 ตามทีรายงาน
มติที+ประชุ ม : ผูด้ าํ เนิ นการประชุมชี# แจงว่าวาระนี# เป็ นวาระเพือทราบจึ งไม่มีการลงคะแนนเสี ยง ทีประชุมรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560
วาระที+ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ3นสุ ดวันที+ 31 ธันวาคม 2560
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิ นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ#นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม
2560 ซึ งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึงปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตามทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ทั#งนี# ได้เชิ ญนางสาวพรพิวรรณ นิ รมลเฉิ ดฉาย กรรมการและผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงิ นและบัญชี เป็ นผูร้ ายงาน
รายละเอียดวาระนี#ต่อทีประชุม โดยนางสาวพรพิวรรณได้นาํ เสนอสาระสําคัญของงบการเงิน โดยสุรปสาระสําคัญได้ดงั นี#
• ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุป (Summary of Financial Performance of ADB)
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Statement of

For the year ended (MB) สําหรับปี หน่ วย (ล้ านบาท)

Inc. (dec.) เพิม+ ขึน3 (ลดลง)

Comprehensive Income
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2016
2559

MB
ล้ านบาท

%
ร้ อยละ

(39.38)

(2.79)

Revenue from sales
รายได้ จากการขาย
Cost of Sales
ต้ นทุนขาย
Gross Margin
กําไรขั3นต้ น
Other Revenue
รายได้ อนื+
FX Gain/Loss
กําไรจากอัตราแลกเปลีย+ นสุ ทธิ
Earnings before expenses
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
Selling Expenses
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
Admin. Expenses
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
Financial Costs
ต้ นทุนทางการเงิน
Earnings before Tax
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
Net Profit
กําไรสุ ทธิ

%
ร้ อยละ

2017
2560

1,411.78

%
ร้ อยละ

1,372.40

1,125.58

78.76

1,159.51

83.76

33.93

3.01

286.19

20.03

212.9

15.38

(73.29)

(25.61)

15.63

1.09

11.87

0.86

(3.76)

(24.06)

1.73

0.12

3.36

0.24

1.63

0.94

303.56

21.24

228.13

16.48

(75.43)

(24.85)

88.36

6.18

89.53

6.47

1.17

1.32

107.24

7.5

92.71

6.7

(14.53)

(13.55)

12.35

0.86

13.37

0.97

1.02

8.26

95.62

6.69

32.52

2.37

(63.1)

(65.99)

75.71

5.3

29.04

2.12

(46.67)

(61.64)

จากตารางข้างต้น ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2560 ยอดขายลดลงจากปี 2559 จํานวน 39.38 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ น 2.79 % ในขณะทีต้นทุนการผลิตมีอตั ราทีเพิมขึ#น 3.01% จึงมีผลให้อตั รากําไรขั#นต้นลดลง 25.61% เป็ นผลสื บเนื องมาจากความ
ผันผวนของราคาต้นทุนวัตถุดิบในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2560 และส่ งผลให้กาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี เท่ากับ 29.04 ล้านบาท อัตรา
กําไรสุทธิลดลง 61.64% เมือเทียบกับปี ก่อน
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ งปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดซักถาม
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม จึงขอให้ทีประชุมพิจาราณาอนุ
าราณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ#นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2560
มติทปี+ ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี
และออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ#นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
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ทั#งนี# ผลการนับคะแนนในวาระนี# สรุ ปได้ดงั นี#
มติทลี+ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม จํานวนผูถ้ ือหุน้ 57 ราย

จํานวนเสียงทีล+ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
366,903,040
0.00
0.00
0.00
366,903,040

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0.00
0.00
0.00
100

หมายเหตุ 1. วาระนี#ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. ในวาระนี#มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมขึ#น 4 ราย คิดเป็ นจํานวนเสี ยงเพิมขึ#น 38,205,800 เสี ยง
วาระที+ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล
ประจําปี 2560
4.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้รายงานว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกําไรประจําปี ให้เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 5 ของกําไรสุทธิสาํ หรับปี จนกว่าจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ทั#งนี# ณ ปี 2560 บริ ษทั ฯได้จดั สรรเงินกําไร
สุทธิร้อยละ 5 ของ 1) กําไรสุทธิสาํ หรับ ปี 2559 และ 2) กําไรสุทธิสาํ หรับปี 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนทั#งสิ#น 5.23 ล้าน
บาท รวมเป็ นเงินสํารองทั#งสิ#นจํานวน 12.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.19 ของทุนจดทะเบียน
มติทปี+ ระชุม : รับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจําปี 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
4.2 อนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2560
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้รายงานว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากงบการเงินให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้โดยการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึ#นอยูก่ บั กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนิ นธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืม เงือนไขและข้อกําหนดในสัญญาต่าง ๆ ทีบริ ษทั ฯผูกพันอยู่
รวมทั#งข้อจํากัดทางกฎหมาย ความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต สําหรับปี 2560 ด้วยผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
โดยรวมนั#น บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 29.04 ล้าน บาท รวมทั#งยังมีกาํ ไรสะสมสําหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผลให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี#

1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กําไรสําหรับปี ตามงบการเงินรวม (บาท)
จํานวนหุน้
เงินปันผล (บาทต่อหุน้ )
เงินปันผลจ่ายทั#งสิ#น
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิสาํ หรับปี
ตามงบการเงินรวม
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ปี 2560
29,044,871
600,000,000
0.02
12,000,000
41.32

ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั มีมติกาํ หนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record date) ในวันที 2 พฤษภาคม 2561 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 11 พฤษภาคม 2561
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็ นต่างๆ ซึ งปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดซักถาม
ผูด้ าํ เนินการประชุม จึงขอให้ทีประชุมพิจาราณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 ตามรายละเอียดทีคณะกรรมการบริ ษทั เสนอ
มติทปี+ ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี บัญชี 2560 ตามรายละเอียดทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯเสนอทุกประการ
ทั#งนี# ผลการนับคะแนนในวาระนี# สรุ ปได้ดงั นี#
มติทลี+ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม จํานวนผูถ้ ือหุน้ 57 ราย

จํานวนเสียงทีล+ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
366,903,040
0.00
0.00
0.00
366,903,040

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0.00
0.00
0.00
100

หมายเหตุ วาระนี#ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที+ 5 พิจารณาแต่ งตั3งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีค+ รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั ฯมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 20
กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั#ง ให้กรรมการจํานวนหนึงในสามออกจากตําแหน่ง ซึงบริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนเมือปี 2560 ซึ งย่อมถือว่ากรรมการทุกท่านได้เข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นปี แรกเท่ากัน เพือให้เกิดความเป็ นธรรม คณะกรรมการ
พิจารณาตกลงกันเองในปี แรกและปี ทีสอง ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯในข้อ 20 วรรคสอง
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 นี# มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ นาย
เหว่ย ไค หวัง, นายวีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น, นายรัตนชัย วงษ์เจริ ญสิ น และนางสาวพรพิวรรณ นิ รมลเฉิ ดฉาย โดยกรรมการทั#ง 4 ท่าน
ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยดังนี#
รายชื+อ
นายเหว่ย ไค หวัง
นายวีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น
นายรัตนชัย วงษ์เจริ ญสิ น
นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิ ดฉาย

การดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร /กรรมการบริ หารความเสี ยง

ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้กล่าวว่าเพือปฏิ บตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที ดี ขอเชิ ญกรรมการทีครบกําหนดออกตาม
วาระในการประชุมครั#งนี#ท# งั 4 ท่านออกจากทีประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี#
ทั#งนี# บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื อบุคคลที เห็ นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเพือรับการ
พิจารณาแต่งตั#งเป็ นกรรมการ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณา
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โดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เสนอให้กรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระทั#ง 4 ท่าน ได้รับการแต่งตั#งเข้ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระหนึ ง รายละเอียดข้อมูลเกียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ
การเป็ นกรรมการในบริ ษทั ฯ อืนของกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือเพือกลับเข้าดารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง ทั#งนี# ข้อมูลของผูท้ ีได้รับการเสนอชือเพือเลือกตั#งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯทั#ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย
ลําดับที 4 ในหนังสื อเชิญประชุมทีได้ส่งไปให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็ นต่างๆ ซึ งปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดซักถาม
ผูด้ าํ เนินการประชุม จึงขอให้ทีประชุมพิจาราณาอนุมตั ิแต่งตั#งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นรายบุคคล ตามรายนามทีคณะกรรมการบริ ษทั เสนอ
มติที+ประชุ ม : ที ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิการ
แต่งตั#งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นรายบุคคล ตามรายนามทีคณะกรรมการบริ ษทั เสนอ
ทุกประการ
ทั#งนี# ผลการนับคะแนนในวาระนี# สรุ ปได้ดงั นี#
1. นายเหว่ ย ไค หวัง (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร)
จํานวนเสียงทีล+ งมติ
มติทลี+ ง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
เห็นด้วย
346,914,320
ไม่เห็นด้วย
0.00
งดออกเสี ยง
0.00
บัตรเสี ย
0.00
346,914,320
รวม จํานวนผูถ้ ือหุน้ 56 ราย

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0.00
0.00
0.00
100

หมายเหตุ วาระนี#ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. นายวีระชัย วงษ์ เจริญสิน (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร)
จํานวนเสียงทีล+ งมติ
มติทลี+ ง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
เห็นด้วย
366,107,540
ไม่เห็นด้วย
0.00
งดออกเสี ยง
0.00
บัตรเสี ย
0.00
366,107,540
รวม จํานวนผูถ้ ือหุน้ 56 ราย

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0.00
0.00
0.00
100

หมายเหตุ วาระนี#ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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3. นายรัตนชัย วงษ์ เจริญสิน (กรรมการบริษัทฯ)
จํานวนเสียงทีล+ งมติ
มติทลี+ ง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
เห็นด้วย
366,657,540
ไม่เห็นด้วย
0.00
งดออกเสี ยง
0.00
บัตรเสี ย
0.00
366,657,540
รวม จํานวนผูถ้ ือหุน้ 56 ราย

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0.00
0.00
0.00
100

หมายเหตุ วาระนี#ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
4. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี+ยง)
จํานวนเสียงทีล+ งมติ
ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
มติทลี+ ง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
361,569,200
100
ไม่เห็นด้วย
0.00
0.00
งดออกเสี ยง
0.00
0.00
บัตรเสี ย
0.00
0.00
361,569,200
100
รวม จํานวนผูถ้ ือหุน้ 56 ราย
หมายเหตุ วาระนี#ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที+ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แถลงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั#งทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
ได้กาํ หนดห้ามมิให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั ในข้อ 32
ห้ามมิ ให้บริ ษทั ฯ จ่ ายเงิ นหรื อทรัพย์สินอื นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ทั#งนี# กรรมการมี สิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทน เบี# ยประชุม เบี# ยเลี#ยงและสวัสดิ การต่าง ๆ จากบริ ษทั ฯ ในรู ปของเงิ น บําเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอืนทํานองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อตามผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาและลงมติ
ในการนี# คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจําปี 2561 โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิ ได้แก่
การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดทีใกล้เคียง
กับบริ ษทั ฯ จึ งเห็ นควรให้เสนอต่อที ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ในอัตราเดี ยวกันกับอัตราค่าตอบแทน
ประจําปี 2560 ตามทีได้แจ้งไว้แล้วในหนังสื อเชิญประชุม ซึงประกอบด้วยค่าตอบแทนดังต่อไปนี#
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ค่ าตอบแทนและค่ าเบีย3 ประชุมกรรมการ

อัตราเดิม (ปี 2560)

อัตราทีเ+ สนอ (ปี 2561)

1. ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ
(เฉพาะกรรมการทีไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร)
1.2 ค่าเบี#ยประชุมต่อครั#งทีเข้าประชุมคนละ
(เฉพาะกรรมการทีเข้าประชุม)

10,000 บาท

10,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ไม่ได้รับค่าตอบแทน

2. ค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ
2.1.2 ค่าเบี#ยประชุมต่อครั#งทีเข้าประชุมคนละ
(เฉพาะกรรมการทีเข้าประชุม)
2.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
2.2.1 ค่าเบี#ยประชุมต่อครั#งทีเข้าประชุมคนละ
(เฉพาะกรรมการทีไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร)
2.3 คณะกรรมการบริ หารบริ ษทั

ทั#งนี# ไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็ นต่างๆ ซึ งปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดซักถาม
ผูด้ าํ เนินการประชุม จึงขอให้ทีประชุมพิจาราณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ตามทีคณะกรรการบริ ษทั เสนอ
มติที+ประชุ ม : ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั#งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมา
ประชุ ม และมี สิท ธิ อ อกเสี ยงลงคะแนน อนุ ม ัติค่ าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ และ กรรมการชุ ด ย่อย ประจํา ปี 2561 ตามที
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอทุกประการ
ทั#งนี# ผลการนับคะแนนในวาระนี# สรุ ปได้ดงั นี#
มติทลี+ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม จํานวนผูถ้ ือหุน้ 46 ราย

จํานวนเสียงทีล+ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
250,552,560
0.00
0.00
0.00
250,552,560

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0.00
0.00
0.00
100

หมายเหตุ วาระนี#ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม(2/3) ของจํานวนเสี ยงทั#งหมดของผูถ้ ือหุน้
ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที+ 7 พิจารณาแต่ งตั3งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้แถลงว่าเพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั#งทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ ข้อ 55. ให้ทีประชุมสามัญประจําปี แต่งตั#งผูส้ อบบัญชีและให้กาํ หนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผูส้ อบ
บัญชีน# นั ผูส้ อบบัญชีซึงพ้นจากตําแหน่งไปแล้วนั#นมีสิทธิทีจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้อีก
ทั#งนี# คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั#งผูส้ อบบัญชี จํานวน 3 ราย แห่งบริ ษทั ฯ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้แก่
รายชื+อ

เลขทีผ+ ู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1. นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิG และ/หรื อ
2. นายยุทธพงศ์ สุนทริ นคะและ/หรื อ
3. นายสุเมธ แจ้งสามสี

6112
10604
9362

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯ แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนไม่เกิน 2,470,000 บาท
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็ นต่างๆ ซึ งปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดซักถาม
ผูด้ าํ เนินการประชุม จึงขอให้ทีประชุมพิจาราณาอนุมตั ิแต่งตั#งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ตามทีคณะกรรมการ
บริ ษทั เสนอ
มติทปี+ ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิการแต่งตั#งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดทีคณะกรรมการบริ ษทั เสนอทุก
ประการ
ทั#งนี# ผลการนับคะแนนในวาระนี# สรุ ปได้ดงั นี#
มติทลี+ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม จํานวนผูถ้ ือหุน้ 57 ราย

จํานวนเสียงทีล+ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
366,903,040
0.00
0.00
0.00
366,903,040

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0.00
0.00
0.00
100

หมายเหตุ วาระนี#ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที+ 8 พิจารณาเรื+องอืน+ ๆ
ผูด้ าํ เนินการประชุม เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และ เสนอข้อคิดเห็นอืนๆ ปรากฎว่ามีผถู ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็นต่างๆ
ดังนี#
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คุณสุ รชัย ประเจิดชัยวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี#
คําถาม
1) การแข่งขันของตลาดจากต่างประเทศมีความรุ นแรงมากน้อยเพียงใด และมีผลกระทบกับบริ ษทั ฯ หรื อไม่? การเป็ นตลาด
การค้าเสรี ทีจะเกิดขึ#นและข้อตกลงต่าง ๆ มีผลกระทบต่อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ หรื อไม่?
2) ราคานํ#ามันทีเพิมขึ#นมีผลกระทบหรื อผลดี-ผลเสี ยต่อบริ ษทั ฯ อย่างไรบ้าง? และบริ ษทั ฯมีการปรับตัวอย่างไร?
3) เป้ าหมายในปี 2561 จนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ฯ คาดว่าผลประกอบการมีการเติบโตประมาณกีเปอร์เซ็นต์?
คําตอบ
นายหวัง วนาไพรสณฑ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ สําหรับคําถามและ ขอตอบคําถามรวม ดังนี#
1) ในปี 2561 ค่าเงิ นบาทมีอตั ราแข็งค่าขึ#นประมาณ 10 เปอร์ เซ็น ทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากการส่ งออก และ
วัตถุดิบปี ทีแล้ว ราคามีความผันผวน แต่ในปี นี# สําหรับไตรมาสที 1/2561 ราคาซื#อวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ จะทําการควบคุมให้
เป็ นไปตามแผนทีวางไว้
2) ราคานํ#ามันทั#งในประเทศและต่างประเทศปรับราคาขึ#นอย่างต่อเนื อง ทําให้ราคาวัตถุดิบปรับราคาสู งขึ#นตาม สําหรับ
ไตรมาสที 1/2561 ยอดขายในประเทศดีกว่ายอดขายในไตรมาสที 1/2560 ในส่ วนของการส่ งออกอาจจะมีผลกระทบ
เล็กน้อย ซึ งในไตรมาสที 2/2561 คาดว่าสถานการณ์จะค่อย ๆ กลับสู่ สภาวะปกติ บริ ษทั ฯ ก็ได้มีการปรับราคาสิ นค้า
ขึ#นตามราคาวัตถุดิบในราคาที เหมาะสม ซึ งจะมีการพิจารณาปรับราคาขึ#น-ลงตามราคาวัตถุดิบทุกไตรมาส ซึ งลูกค้า
สามารถยอมรับได้ แนวโน้มราคาพีวซี ีเรซินในไตรมาสที 2/2561 ต่างประเทศมีแนวโน้มทีจะปรับราคาลดลง บริ ษทั ฯ ก็
ต้องปรับราคาตามสถานการณ์
นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการและผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี ชี#แจงเพิมเติมว่าในส่ วนคําถามข้อ 2 เรื อง
ราคานํ#ามันที ปรับตัวสู งขึ#นนั#น ไม่ได้มีผลกระทบทันทีกบั วัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ซึ งบริ ษทั ฯ มองเห็นแนวโน้มของราคานํ#ามันเป็ นตัว
บ่งชี# ซึงในปี 2560 ทีราคาวัตถุดิบมีความผันผวนซึ งไม่สามารถกําหนดแน่ชดั ได้วา่ วัตถุดิบจะมีการปรับตัวขึ#นหรื อลงรวดเร็ วเพียงใด
ทําให้บริ ษทั ฯ มีการกําหนดราคาขายทีค่อนข้างยาก แต่ในสภาวะทีราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มขึ#นหรื อลงอย่างเห็นได้ชดั บริ ษทั ฯ มีวิธีการ
จัดการและรับมือกับสถานการณ์ดา้ นการตลาดในระดับหนึง
นายวีระชัย วงษ์ เจริญสิน กรรมการและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี#แจงเพิมเติมในส่วนคําถามข้อ 2 เรื องราคานํ#ามัน ว่า การทีราคา
นํ#ามันสูงขึ#นหรื อลดลงนั#น มีผลกระทบกับทุกบริ ษทั ฯ ขึ#นอยูก่ บั ว่าบริ ษทั ฯ มีการวางแผนการจัดซื# อวัตถุดิบและวางแผนในส่ วนของ
การขายให้สอดคล้องกัน ซึงในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ประสบปั ญหาราคาวัตถุดิบในแต่ละเดือนเกิดความผันผวน ทําให้ในการซื#อวัตถุดิบ
และการขายสิ นค้าให้ลูกค้าไม่สมดุลกันจึงทําให้ไตรมาสที 1/2560 และไตรมาสที 2/2560 ประสบปั ญหาดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารได้หาวิธี
บริ หารจัดการกับสถานการณ์ดงั กล่าว โดยดูจากแนวโน้มราคานํ#ามันทีเห็นได้ชดั เจนและแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการปรับ
ขึ#นราคาขาย
คุณพรพิวรรณ นิรมลเฉิ ดฉาย กรรมการและผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี ตอบคําถามข้อ 3 ในเรื องของเป้ าหมายในปี
2561 ว่าผลประกอบการและการเติบโต เมือเที ยบกับยอดขายและคําสังซื# อที บริ ษทั ฯได้รับในไตรมาสที 1/2560 แล้วในไตรมาสที
1/2561 คาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตทีดีกว่า
เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นเพิมเติม ประธานฯ จึ งกล่าวขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที ได้
เสี ยสละเวลามาเข้าร่ วมปะชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ของบริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) รวมทั#งได้ให้ขอ้ เสนอแนะ และ
คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั#งต่อไปและกล่าว
ปิ ดประชุม
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ปิ ดประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชือ_______ภวัต วงศ์ต# งั ตระกูล______ประธานในทีประชุม
(นายภวัต วงศ์ต# งั ตระกูล)

ลงชือ_________วิจิตรา ทับบุรี_________เลขานุการบริ ษทั
(นางวิจิตรา ทับบุรี)
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