บริษ ัท วโรปกรณ์ จำก ัด (มหำชน)
รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2560 (ครัง้ ที่ 39)
วันศุกร์ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได ้จัดให ้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2560 (ครัง้ ที่ 39) ในวันศุกร์ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00
้ 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมี
น. ณ ห ้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชัน
นายสันชัย ชัยเฉนียน เป็ นประธานในทีป
่ ระชุม
ประธานฯ กล่าวต ้อนรับและขอบคุณ ผู ้ถือ หุ ้นที่มาเข ้าร่วมประชุม พร ้อมกล่าวแนะนาตัว กรรมการ ผู ้บริหาร ตัวแทนผู ้สอบบั ญ ชีรับ
อนุญาต ทีเ่ ข ้าร่วมประชุมและลาประชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
1.

นายสันชัย

ชัยเฉนียน

ประธานกรรมการและประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

2.

นายสหสีห ์

ชิตานนท์

กรรมการ / กรรมการผู ้จัดการ

3.

นาจิรวุฒ ิ

จัยวัฒน์

กรรมการ

4.

นางสรณีย ์

ดีพันธุพ
์ งษ์

กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท

5.

นางทรงศิร ิ

สุนทรวิภาต

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

6.

นายมาโมรุ

คูโบต ้า

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

7.

นายสมเกียรติ

ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

8.

นายสุจน
ิ ต์

หวั่งหลี

กรรมการอิสระ

9.

นายโทชิอากิ

ซาซากิ

กรรมการ

10.

ร.ท. กมลนัย

ชัยเฉนียน

กรรมการ

ยาตาเบ ้

กรรมการ

กรรมการทีล
่ าประชุม
1.

นายทาคาชิ

ตัวแทนผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัททีเ่ ข ้าร่วมประชุม
1.

นายปรีชา

อรุณนารา

บริษัทสานักงาน อี วาย จากัด

2.

นายสาเจต

ปิ่ นเจริญ

บริษัทสานักงาน อี วาย จากัด

ประธานฯ แจ ้งต่อ ที่ประชุมว่า บริษั ทฯ มีทุน จดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็ น 100,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท ทุน
ชาระแล ้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็ น 99,902,123 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท วันนี้มผ
ี ู ้ถือหุ ้นมาเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง และ ผู ้รับมอบฉั นทะ
จากผู ้ถือหุ ้นมาเข ้าร่วมประชุมแทน รวมจานวน 46 ราย นั บจานวนหุ ้นได ้ 92,811,894 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 92.90 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หุ ้นทีจ
่ าหน่ ายได ้ทัง้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับฯ
้ จงวิธก
ประธานฯ ขอให ้กรรมการผู ้จัดการชีแ
ี ารออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้
้ จงวิธก
กรรมการผู ้จัดการชีแ
ี ารออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู ้ถือหุ ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ ้นทีต
่ นถืออยู่ โดย
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด ้วย หรือไม่เห็ นด ้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใด
ถือหุ ้นหนึง่ มีหนึง่ เสียงผู ้ถือหุ ้นแต่ละท่านมีสท
อย่างหนึ่งเท่านั น
้ เว ้นแต่ก รณีผู ้รับมอบฉั นทะของผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศทีแ
่ ต่งตัง้ ให ้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและ
ดูแลหุ ้น ซึง่ จะต ้องลงคะแนนเสียงให ้เป็ นไปตามทีร่ ะบุในหนังสือมอบฉั นทะ
ในวันนีก
้ รณีปกติในทุกวาระให ้ถือเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นเป็ นมติ ถ ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให ้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิม
่ ขึน
้
้ าด โดยไม่นับรวมส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีม
อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข
่ ส
ี ว่ นได ้เสียในวาระนัน
้ ๆ
การขอมติจากทีป
่ ระชุมในทุก ๆ วาระ เพือ
่ ความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู ้เข ้าร่วมประชุมทีป
่ ระสงค์จ ะ
ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสียง ให ้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล ้วขอให ้ยกมือขึน
้ เพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ไป
เก็ บ บัต รลงคะแนนน าไปตรวจนั บคะแนนเสียง โดยจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็ น ด ้วย และ งดออกเสียง ดั งกล่าวไปหัก ออกจากจ านวนเสีย ง
ทัง้ หมดทีเ่ ข ้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือ จะถือ ว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็ นด ้วยในวาระนั น
้ ๆ หากไม่มก
ี ารยกมือ และมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าใน
วาระนัน
้ ๆ ทีป
่ ระชุมมีมติเห็นด ้วยเป็ นเอกฉั นท์ โดยไม่จาเป็ นต ้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก
ในกรณี ผู ้เข ้าร่วมประชุมมีข ้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให ้ยกมือ ขึน
้ และเมือ
่ ประธานฯอนุ ญาตแล ้วขอความกรุณาแนะนา
ตนเองก่อน

2
บริษัทฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุม โดยได ้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.varopakorn.com และ
แจ ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นเสนอวาระแต่อย่างใด
เลขานุการคณะกรรมการแจ ้งขอแก ้ไขข ้อความทีพ
่ ม
ิ พ์ผด
ิ พลาดในรายงานประจาปี 2559 ดังนี้
1) หน ้า 28 ย่อหน ้าที่ 1 ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 5 ขอแก ้ไขตัวเลขจากเดิม “1.26 ล ้านบาท” เป็ น “1.91” กับ ภาษาไทย
บรรทั ด ที่ 7 และภาษาอั ง กฤษ บรรทั ด ที่ 6 ขอแก ้ไขตั ว เลขจากเดิม “-1.84” เป็ น “-2.12” และ ย่ อ หน า้ ที่ 3 ภาษาไทยบรรทั ด ที่ 9 ส่ ว น
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 11 ขอแก ้ไขตัวเลขจากเดิม “1.27 ล ้านบาท” เป็ น “0.52 ล ้านบาท”
2) หน า้ 29 ภาษาไทย บรรทัดที่ 5 จากแถวบน ตอนท ้าย ข ้อแก ้ไขจากข ้อความเดิม “ทาให ้ก าไรสะสมเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 145.96 ล ้าน
บาท” เป็ น “ทาให ้กาไรสะสม (ยังไม่ได ้จัดสรร) เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 145.96 ล ้านบาท” ส่วนภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 6 จากแถวบน ตอนท ้าย ขอแก ้ไข
จากข ้อความเดิม“, so retained earnings increased to” เป็ น “so retained earnings (unappropriated) increased”
3) หน ้า 67 ภาษาอังกฤษ Statements of Changes in Shareholders’ Equity ตัวเลขใน column แรกของบรรทัดสุดท ้าย พิมพ์ตก
เลข 5 ขอแก ้ไขตัวเลขจากเดิม “499,510,61” เป็ น “499,510,615”
ประธานฯ ขอกล่าวเปิ ดประชุมและเริม
่ การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ คือ
้ เมือ
วำระที่ 1 พิจำรณำร ับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2560 ซึง่ จ ัดขึน
่ ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 26 มกรำคม 2560
ประธานฯ เสนอรายงานการประชุม วิส ามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ที่จัด ขึน
้ เมื่อ วัน พฤหั ส บดีท ี่ 26 มกราคม 2560 ซึง่ บริษั ทฯ ได ้
จัดทารายงานการประชุมฯ แล ้วเสร็จภายใน 14 วัน นั บตัง้ แต่วันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น และได ้ส่งให ้ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลาที่ก ฎหมายก าหนด พร ้อมเผยแพร่บนเว๊บไซด์ของบริษั ทฯ http://www.Varopakorn.com ด ้วย ตามที่ได ้จั ด ส่งให ้ผู ้ถือ หุ ้นพร ้อม
หนั งสือ เชิญ ประชุม แล ้ว (ตามสิง่ ที่ส่งมาด ้วย 1) คณะกรรมการเห็ น ว่าได ้มีก ารบั นทึก รายงานการประชุมไว ้อย่างถูก ต ้อง จึงขอให ้ที่ประชุม
พิจารณารับรอง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม หรือขอแก ้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถามหรือขอแก ้ไขประการใด
ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์รับรองรายงานการประชุมตามทีเ่ สนอ ด ้วยคะแนนเสียง เห็นด ้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็ น
ิ ธิออกเสียง โดย
ร ้อยละ 100 ไม่เห็นด ้วย 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 ของจานวนหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียในวาระนี้
วำระที่ 2 ร ับทรำบรำยงำนประจำปี และผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2559
ประธานฯ ขอให ้ กรรมการผู ้จัดการ เป็ นผู ้รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ทีผ
่ า่ นมาในนามคณะกรรมการบริษัทให ้ทีป
่ ระชุม
รับทราบ
กรรมการผู ้จัดการได ้รายงานต่อทีป
่ ระชุมว่า ในปี 2559 เป็ นปี ทีป
่ วงชนชาวไทยต ้องเศร ้าเสียใจอย่างทีส
่ ุดต่อการสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่
ทีส
่ ุดครัง้ หนึ่งทีพ
่ ระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จั ก รีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิ ตร
พระมหากษั ตริยผ
์ ู ้ทรงเป็ นทีเ่ คารพรักและเทิดทูนยิง่ ได ้เสด็จสวรรคต ปวงข ้าพระพุทธเจ ้า คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท วโร
ปกรณ์ จากัด (มหาชน) ขอน ้อมเกล ้าน ้อมกระหม่อนราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาสุดมิได ้ โดยได ้มีโอกาสร่วมไว ้อาลัยและแสดงความเสียใจ
อย่างสุดซึง้ ด ้วยการร่วมเป็ นเจ ้าภาพในการบาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
เพือ
่ แสดงถึงความจงรักภักดีและน ้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และถวายเป็ นพระราชกุศล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ในรอบปี 2559 เศรษฐกิจ ไทยเผชิญ สถานการณ์ ท ี่ค่อ นข ้างยากลาบากทั ง้ ในและต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยมีความผันผวน อย่างไรก็ตามสาหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยนัน
้ เรียกได ้ว่าอยู่ในภาวะของการฟื้ นตัวแม ้ว่าจะยังเปราะบาง โดยมี
ปั จ จั ย บวกจากมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ ของรั ฐ บาล การเติบ โตของภาคการท่ อ งเที่ย วและนโยบายส่ ง เสริม การบริโ ภคภาคเอกชน ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยทีฉ
่ ุดรัง้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทัง้ ยังถูกซ้าเติมด ้วยภาวะภัยแล ้งในประเทศ ทีท
่ าให ้ปริมาณผลผลิต
ลดลง ส่งผลให ้รายได ้ของเกษตรกรซึง่ เป็ นคนสวนใหญ่ของประเทศลดต่าลง ในขณะเดียวกัน ภาคการส่งออกก็ ยังคงได ้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค ้าหลักทีค
่ าดว่าจะขยายตัวในอัตราชะลอลง นอกจากจะได ้รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
แล ้วยังได ้รับผลจากการแข่งขันทีร่ น
ุ แรงทัง้ จากประเทศจีนและญีป
่ น
ุ่ ทัง้ ปั จจัยภายในก็ยังส่งผลกระทบต่อเนือ
่ งต่อผลประกอบการโดยรวมของ
บริษัทฯ แต่ด ้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ คณะผู ้บริหาร และพนั ก งานของบริษัทฯ ได ้ช่วยกันบริหารจัดการอย่างเต็มก าลังความสามารถ
ส่งผลให ้การดาเนินงานทัง้ ปี ของบริษัทฯเป็ นทีน
่ ่าพอใจในระดับหนึง่
ในช่วงปี ทผ
ี่ า่ นมาบริษัทฯ เน ้นการจาหน่ายอลูมเิ นียมชนิดม ้วน (Rolled Product) ได ้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุม
่ Fin Stock for Automotive
Heat Exchangers และ Fin Stock & Pracoated Fin Stock for House hold and office air condition โดยมีสัดส่วนยอดขายอยู่ท รี่ ้อยละ
85 ของยอดขายทัง้ หมดของบริษัท ฯ เนื่องจากเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท ี่ บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเน ้นการผลิตทีม
่ ค
ี ุณภาพและ
การบริการทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ สามารถเข ้าถึงความต ้องการของลูกค ้ากลุ่มเป้ าหมายได ้ ประกอบกับการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุม
่ Mitsubishi
ท าให ้บริษั ทฯ สามารถจ าหน่ ายสิน ค ้าที่มม
ี าตรฐานการผลิต สูงไปยังผู ้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นทีใ่ ห ้ความส าคัญ กับคุณ ภาพของสินค ้า
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สาหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น และ อืน
่ ๆ มีปริมาณการจ าหน่ ายลดลง เนื่อ งจากได ้รับผลกระทบด ้านราคาจากการแข่งขันของคู่แข่งทัง้ ในและ
ต่างประเทศทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเพิม
่ ยอดขาย โดยมีพั นธมิตรทางธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ
่ เพิม
่ โอกาส
ในการขยายฐานลูกค ้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศใกล ้เคียง นอกจากนี้การมุง่ เน ้นการให ้บริการทีร่ วดเร็วกับกลุม
่ ลูกค ้าผู ้ประกอบการ
ิ ค ้าคงคลังทีเ่ หมาะสม เป็ นปั จจัยสนั บสนุนให ้ลูกค ้าสั่งซือ
้ สินค ้าจากบริษัท
ในประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นบริการด ้านผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และการมีสน
ฯ อย่างต่อเนื่อ ง ด ้านการบริหารต ้นทุน บริษัท ฯ มุ่งเน ้นการแสวงหาแหล่งวัตถุดบ
ิ ทีไ่ ด ้คุณภาพและราคาเหมาะสม รวมถึงนโยบายการบริหาร
ต ้นทุนค่าแรง การแสวงหาวิธก
ี ารประหยัดต ้นทุนค่าพลังงาน และนโยบายการบริหารสายการผลิตให ้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทฯ มีรายได ้จากการขายในปี 2559 เป็ นเงิน 1,463.13 ล ้านบาท ซึง่ ลดลง 30.52 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 2.04 เมือ
่ เทียบกับปี
2558 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาอลูมเิ นียมทีล
่ ดลง และการแข่งขันทีร่ ุนแรงจากประเทศจีน ซึง่ ส่งผลต่อราคาขาย แต่ปริมาณการขายและการ
ผลิตสินค ้าโดยรวมเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3 ยอดการผลิตและขายสินค ้าประเภทอลูมเิ นียมชนิดแผ่น (Sheet Product) คิดเป็ นสัด ส่วนร ้อยละ 7.87
ลดลงร ้อยละ 53.16 เมือ
่ เทียบกับ ปี 2558 เป็ นผลจากการแข่งขันสูงทัง้ ในและต่างประเทศท าให ้ราคาเฉลีย
่ ในตลาดของกลุ่มสินค ้าดังกล่าว
ลดลงอย่างมาก ส่วนยอดการขายและผลิตสินค ้าประเภทอลูมเิ นียมชนิดม ้วน คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 92.13 เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 7.93 เมือ
่ เทียบกับปี
2558 โดยยอดขายผลิตภัณ ฑ์ระบายความร ้อนเครือ
่ งปรับอากาศเพิม
่ ขึน
้ ถึงร ้อยละ 18.7 เนื่องจากความต ้องการของตลาดทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ และ
สามารถเพิม
่ ตลาดไปยังกลุ่มลูก ค ้าเป้ าหมายใหม่ รวมถึงสามารถควบคุมการผลิตให ้ได ้สินค ้าทีม
่ ค
ี ุณภาพมาตรฐาน ส่วนยอดขายผลิตภัณ ฑ์
ระบายความร ้อนในยานยนต์ลดลงเล็กน ้อย
ต ้นทุนการขายหลักของบริษัทมาจากต ้นทุนของ Aluminium Ingot ซึง่ เป็ นวัตถุดบ
ิ หลักในการผลิต โดยราคา Aluminium Ingot มี
การเปลีย
่ นแปลงตามราคาตลาดโลกซึง่ อ ้างอิงจาก London Metal Exchange โดยในปี 2559 แนวโน ้มราคา Ingot โดยเฉลีย
่ ลดลงจากปี
2558 ส่งผลให ้ต ้นทุนค่าวัตถุดบ
ิ ลดลง โดยต ้นทุนขายในปี 2559 เท่ากับ 1,358.60 ล ้านบาท หรือ คิดเป็ นร ้อยละ 92.85 ของรายได ้จากการ
ขาย ซึง่ ลดลง 92.08 ล ้านบาท จากต ้นทุนขายในปี 2558 เท่ากับ 1,450.68 ล ้านบาท หรือ คิดเป็ นร ้อยละ 97.12 ของรายได ้จากการขาย
เนือ
่ งจากต ้นทุนวัตถุดบ
ิ ทีล
่ ดลงประกอบกับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทีด
่ ข
ี น
ึ้ และการมุง่ เน ้นการพัฒนาสินค ้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ทีม
่ ม
ี าตรฐานสูงและสามารถแข่งขันได ้
อัตรากาไรขัน
้ ต ้นคิดเป็ นร ้อยละ 7.14 ของรายได ้จากการขาย เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2558 ซึง่ เท่ากับร ้อยละ 2.87 ค่าใช ้จ่ายในการขายและ
บริห ารในปี 2559 เท่ากั บ 76.57 ล ้านบาท ซึง่ เพิม
่ เล็ ก น ้อยจาก 74.65 ล ้านบาท ในปี 2558 เนื่อ งจากการตัง้ ค่าเผือ
่ การด ้อยค่าของสินค ้า
คงเหลือ อะไหล่และอุปกรณ์ ส่งผลให ้กาไรจากการดาเนินงานสาหรับปี 2559 คิดเป็ นร ้อยละ 1.91 ของรายได ้จากการขาย เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2558
ซึง่ มีกาไรจากการดาเนินงานร ้อยละ -2.12 ของรายได ้จากการขาย ส าหรับค่าใช ้จ่ายทางการเงินส าหรับปี 2559 อยู่ท ี่ 9.69 ล ้านบาท ลดลง
2.73 ล ้านบาท จากปี 2558 สาเหตุจากเงินกู ้ยืมเฉลีย
่ ลดลง และบริษัทฯไม่ได ้มีการลงทุนในเครือ
่ งจักรใหม่ สาหรับปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุน
จากอัต ราแลกเปลีย
่ นจ านวน 3.11 ล ้านบาท เนื่อ งจากการผั นผวนของสกุล เงิน บาท มีก าไรจากสัญ ญาแลกเปลี่ยนราคาสิน ค ้าโภคภั ณ ฑ์
จานวน 0.45 ล ้านบาท และมีรายได ้อืน
่ ๆ 3.42 ล ้านบาท
ในปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 18.46 ล ้านบาท หรือ 0.18 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร ้อยละ 1.26 และบริษัทฯ มีกาไรก่อน
่ มราคาและค่าตัดจ่าย (EBITDA) คิดเป็ นอัตรากาไรในปี 2559 เท่ากับร ้อยละ 9.17 ของรายได ้รวม เพิม
หักดอกเบีย
้ และภาษี บวกด ้วยค่าเสือ
่ ขึน
้
จากอัตราร ้อยละ 5.92 ในปี 2558
้ ปี 2559 บริษัทฯ มีส น
ิ ทรัพย์รวม 1,708.06 ล ้านบาท เพิม
ณ สิน
่ ขึน
้ 89.58 ล ้านบาท เมือ
่ เปรีย บเทียบกับปี 2558 โดยสินทรัพ ย์
หมุนเวียนเพิม
่ ขึน
้ จาก 627.03 ล ้านบาท เป็ น 807.57 ล ้านบาท เนื่องจากสินค ้าคงเหลือเพิม
่ ขึน
้ 168.44 ล ้านบาท เป็ น 486.25 ล ้านบาท และ
ลูกหนีก
้ ารค ้าเพิม
่ ขึน
้ จาก 292.54 ล ้านบาท เป็ น 300.36 ล ้านบาท ในขณะทีร่ ายการเงินสดลดลงจาก 5.19 ล ้านบาท เป็ น 0.64 ล ้านบาท จาก
สภาวะเศรษฐกิจทีช
่ ะลอตัวและการแข่งขันทีส
่ งู ขึน
้ บริษัทฯ ได ้ตัง้ ค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญเพิม
่ ขึน
้ อีก 0.52 ล ้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของ
บริษัทฯ ลดลงจาก 991.44 ล ้านบาท ในปี 2558 เป็ น 900.49 ล ้านบาท ในปี 2559 เนือ
่ งจากไม่ได ้ลงทุนในเครือ
่ งจักรใหม่ และเครือ
่ งจักรของ
บริษัทฯ ยังมีประสิทธิภาพดี ทัง้ ยังคงเหลือกาลังการผลิตทีจ
่ ะรองรับการขยายตัวของยอดขายและสินค ้ากลุม
่ ใหม่ในอนาคตได ้
้ ปี 2559 หนี้ส น
ิ รวมของบริษัทฯ เพิม
ี ที่
ณ สิน
่ ขึน
้ จาก 568.23 ล ้านบาท เป็ น 638.19 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากเจ ้าหนี้ท รัสต์รซ
ี ท
เพิ่มขึน
้ จาก 306.99 ล ้านบาท เป็ น 449 ล ้านบาท และเจ ้าหนี้ก ารค ้าและเจ ้าหนี้อ ื่น ที่ล ดลงจาก 92.63 ล ้านบาท เป็ น 78.62 ล ้านบาท
้ วัตถุดบ
ื้ รอเรียกคืนซึง่ บริษัทฯได ้ดาเนินการเรียบร ้อยแล ้ว
เนือ
่ งจากการซือ
ิ เพือ
่ ใช ้ในการผลิตสินค ้า สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษี ซอ
ส่วนทีเ่ หลือ จะอยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการ ในส่วนเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน อยู่ท ี่ 72.88 ล ้านบาท ลดลง 35.35 ล ้านบาท
จาก 108.23 ล ้านบาท เนื่อ งจากการจ่ายคืนเงินกู ้ยืมตามเงือ
่ นไขของสถาบันการเงิน ส่วนของผู ้ถือหุ ้นเพิม
่ ขึน
้ จาก 1,050.25 ล ้านบาท เป็ น
1,069.87 ล ้านบาท เนือ
่ งจากกาไรปี ใน 2559 ทาให ้กาไรสะสม (ยังไม่ได ้จัดสรร) เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 145.96 ล ้านบาท
ิ รวม
สถานะการเงินของบริษัทฯ โดยรวมมีสภาพคล่องดี อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.45 เท่า เพิม
่ ขึน
้ จาก 1.37 เท่า โดยสัดส่วนหนี้สน
้ ปี 2558 เนื่องจากหนี้สน
ิ หมุนเวียนจากการซือ
้ วัตถุดบ
ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม อยูท
่ ี่ 0.60 เท่า เพิม
่ ขึน
้ จาก 0.54 เท่า ณ สิน
ิ เพือ
่ รองรับการผลิต
ิ ระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลงจากการชาระเงินกู ้ยืมและไม่ได ้มีการกู ้ยืมเพือ
สินค ้าใหม่ของบริษัทฯ เพิม
่ ขึน
้ แต่ส่วนหนี้สน
่ ลงทุนขนาดใหญ่
้ วัตถุดบ
้ และในการซือ
้
ด ้านโครงสร ้างเงินทุนของบริษัทฯ ยังคงต ้องการใช ้เงินทุนหมุนเวียนในการซือ
ิ โดยส่วนใหญ่เป็ นการกู ้ยืมเงินระยะสัน
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เครือ
่ งจักรและสินทรัพย์ถาวรอืน
่ จะใช ้เงินกู ้ระยะยาว ซึง่ เมือ
่ พิจารณาแล ้วมีความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช ้เงินทุน ในด ้านการ
ิ กับสถาบันการเงินนัน
ชาระหนีส
้ น
้ บริษัทฯ มีความสามารถในการชาระมาอย่างต่อเนือ
่ ง
้ วัตถุดบ
ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช ้ไปในกิจกรรมจากการดาเนินงานเท่ากับ 72.1 ล ้านบาท เนื่องจากการซือ
ิ จานวนมาก
เพือ
่ รองรับกับการผลิตสินค ้า แต่อย่างไรก็ด ี บริษัทฯฯ สามารถในการบริหารลูกหนี้ให ้มีประสิท ธิภาพมากขึน
้ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย
่
เท่ากับ 73 วัน ลดลงจาก 80 วัน ในปี 2558 ซึง่ ใกล ้เคียงกับเงือ
่ นไขทางการค ้าทีต
่ กลงกับลูกค ้าของบริษัทฯ ส่วนระยะเวลาในการจ่ายชาระหนี้
ของบริษั ทฯ เฉลี่ย อยู่ท ี่ 17 วัน ซึง่ สู งกว่า 15 วั น อั ต ราส่ว นหมุน เวีย นสิน ค ้าเฉลี่ย เพิ่ม ขึน
้ เป็ น 39.7 วั น โดยสิน ค ้าคงเหลือ ส่ว นใหญ่ เป็ น
่ มสภาพ ซึง่ ราคาอลูมเิ นียมมีการเปลีย
้ ขายทีต
อลูมเิ นียมซึง่ ไม่มก
ี ารเสือ
่ นแปลงตามราคาตลาดโลก โดยส่วนใหญ่จะสอดคล ้องกับราคาซือ
่ กลง
ิ ทีอ
กับลูกค ้า สาหรับภาระหนี้สน
่ ยู่ภายนอกงบดุลนั น
้ ไม่มผ
ี ลกระทบต่อการดาเนินการอย่างมีสาระสาคัญเนื่อ งจากได ้ดาเนินการตามข ้อตกลง
และได ้เจรจาต่อรองกับคู่ค ้าตามสภาพความเป็ นจริงตลอดเวลา อัตราผลตอบแทนของผู ้ถือหุ ้นในปี 2559 คิดเป็ นร ้อยละ 1.74 ของส่วนของผู ้
ถือหุ ้น สาหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2559 เท่ากับร ้อยละ 1.11 ของสินทรัพย์รวม
สาหรับโครงการประหยัดพลังงานและรัก ษาสิง่ แวดล ้อม อันได ้แก่ โครงการส่งเสริมวัส ดุและอุปกรณ์ก ารอนุ รัก ษ์ พลังงานของกรม
พัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุ รัก ษ์ พลั งงาน (พพ.) เพือ
่ ลดการใช ้พลังงานรัก ษาสิง่ แวดล ้อม ด ้วยการนาหลอด LED และอุปกรณ์ ป รับลด
ความเร็วรอบของมอเตอร์ (VSD) มาใช ้ โดยใช ้เงินลงทุน 3 ล ้านบาทเศษ และ พพ.ให ้เงินสนั บสนุนโครงการเป็ นจานวน 20% ของเงินลงทุน
แต่ไม่เกินราคากลางทีก
่ าหนด เป็ นจานวนเงิน 0.66 ล ้านบาทเศษ มีผลประหยัดค่าไฟฟ้ าประมาณ 2.4 ล ้านบาท/ปี มีระยะเวลาคืนทุนเฉลีย
่
ประมาณ 1.2 ปี การติดตัง้ ได ้ดาเนินการแล ้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2559 โดยสามารถประหยัดการใช ้พลังงานและลดการใช ้ไฟฟ้ าลง
ได ้ตามเป้ าหมาย สาหรับโครงการส่งเสริมวัส ดุและอุปกรณ์การอนุ รัก ษ์ พลังงานของ พพ.เพือ
่ ลดการใช ้พลังงานรักษาสิง่ แวดล ้อมฯ ด ้วยการ
ปรับเปลีย
่ นหัวเผาของเตาหลอมไปเป็ นแบบ Regenerative Burner ทีส
่ ามารถนาพลังงานความร ้อนปล่อ ยทิง้ กลับมาใช ้ใหม่ได ้ กับโครงการ
สาธิตสาหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมเิ นียม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ NEDO เพือ
่ สนับสนุนให ้มีการใช ้พลังงานให ้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้ องสิง่ แวดล ้อม ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้เข ้าร่วมโครงการยังคงใช ้งานได ้ดีสามารถประหยัดการใช ้พลังงานและ ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได ้ ร ้อยละ 30-40 ตามเป้ าหมาย เท่ากับเป็ นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศและช่วยลด
สภาวะโลกร ้อนได ้อีกทางหนึง่ ด ้วย โดยบริษัทฯ ใช ้งานเตาหลอมนีเ้ ป็ นเครือ
่ งจักรหลักและยังคงใช ้งานได ้ตามปกติ ซึง่ มีสว่ นช่วยให ้การผลิตได ้
ปริมาณและคุณภาพมากขึน
้ ด ้วย แต่ชว่ งปลายปี 2558 เตาหลอม 1 ตัวของโครงการต ้องหยุดซ่อมแซมปรับปรุงและสามารถนากลับมาใช ้งาน
ได ้ตามปกติอก
ี ครัง้ ช่วงเดือนเมษายน 2559
นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯได ้ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคและสัญญาแต่งตัง้ ผู ้จัด
จาหน่ายกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และกลุม
่ Mitsubishi ฉบับเดิมทีห
่ มดสัญญาในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ออกไปเป็ นระยะเวลา 3
เดือน นั บถัดจากวันที่ 26 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าสัญญาฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช ้แล ้วแต่วันใดจะถึงก่อน ซึง่ เมือ
่ วันที่ 27 มกราคม 2560
บริษัทฯ ได ้ท าสัญญารับความช่วยเหลือ ทางเทคนิค และสัญญาแต่งตัง้ ผู ้จัดจาหน่ายฉบับใหม่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี หลังจากทีป
่ ระชุมวิสามัญผู ้
ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ได ้อนุมัตก
ิ ารเข ้าทาสัญญาดังกล่าวเมือ
่ วันที่ 26 มกราคม 2560
ปี 2559 เป็ นปี ทถ
ี่ อ
ื ได ้ว่าประสบความสาเร็จโดยมีผลประกอบการและฐานะการเงินค่อนข ้างทีจ
่ ะเป็ นไปตามทีเ่ ป้ าทีว่ างไว ้ จึงทาให ้ปี
2560 เป็ นปี ทท
ี่ ้าทายเพิม
่ มากยิง่ ขึน
้ เนื่องจากปั จจัยภายนอกด ้านเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่มแ
ี นวโน ้มว่าจะคลีค
่ ลายไปอย่างมีนัยสาคัญ และอาจ
่ งอืน
มีปัจจัยเสีย
่ ๆ เพิม
่ ขึน
้ อีก ท าให ้บริษัทฯ จะต ้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบและเป็ นระบบเพิม
่ มากยิง่ ขึน
้ นอกจากนั น
้ บริษัทฯ ยังให ้ความ
สาคุญต่อการเตรียมความพร ้อมด ้วยการลงทุนพัฒนาด ้านการผลิตทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม
่ มากยิง่ ขึน
้ เพือ
่ ตอบสนองความต ้องการ
ของลูกค ้าและลดต ้นทุนการผลิต ตลอดจนการสร ้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ
ในท า้ ยที่สุด นี้ คณะกรรมการบริษั ทฯ ใคร่ข อขอบพระคุณ ผู ้ถือ หุ ้น ลู ก ค ้าผู ้มีอุ ป การคุ ณ พั น ธมิต รทางธุ ร กิจ ทั ้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศพนักงาน ทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมในการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้ ขอขอบคุณ คณะผู ้บริหาร พนักงานทุกท่าน ทีอ
่ ท
ุ ศ
ิ ทัง้ แรงกายและ
แรงใจด ้วยดีเสมอมา บริษั ทฯ มีค วามมั่ น ใจว่าด ้วยความอุท ิศ ทุ่ ม เทของพนั ก งานและผู ้บริห ารที่ม ีก ารท างานเป็ นทีม เดีย วกั น จะสามารถ
สร ้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริก ารทีต
่ อบสนองความต ้องการและสร ้างประโยชน์แก่ลูก ค ้า รวมถึงสร ้างผลตอบแทนทีด
่ แ
ี ละยั่งยืนให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้น
ตลอดจนร่วมพัฒนาสังคมของเราตลอดไป
ประธานฯ แจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่า รายละเอียดอืน
่ ๆ ปรากฏตามรายงานประจาปี 2559 ซึง่ ได ้จัดทาเป็ นแผ่น CD และได ้จัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้น
พร ้อมหนังสือเชิญประชุมแล ้ว (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 2) กับทาเป็ นรูปเล่มทีแ
่ จกตอนลงทะเบียน ขอให ้ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอืน
่ ใด จึง
ถือว่าทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานประจาปี และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ตามทีเ่ สนอ โดยไม่มก
ี ารลงมติในวาระนี้
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2559
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุม ัติงบกำรเงิน งบดุลและงบกำไรขำดทุนประจำปี 2559 สิน
ิ ทรัพย์รวม 1,708.06 ล ้านบาท หนี้สน
ิ รวม 638.19 ล ้าน
ประธานฯ ขอรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่า ในรอบปี 2559 ทีผ
่ ่านมา บริษัทฯ มีสน
บาท รายได ้รวม 1,467.01 ล ้านบาท ค่าใช ้จ่ายรวม 1,438.28 ล ้านบาท กาไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและรายได ้ภาษี เงินได ้ 28.73 ล ้าน
บาท ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน 9.69 ล ้านบาท กาไรสาหรับปี 18.46 ล ้านบาท กาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น 0.18 บาท/หุ ้น

5
งบการเงิน งบดุลและงบก าไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได ้รับการตรวจสอบจากคุณ ศิรริ ัตน์ ศรีเจริญ ทรัพย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่
5419 จาก บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด (เอินส์ท แอนด์ ยัง) และ คณะกรรมการตรวจสอบได ้ให ้ความเห็ นชอบแล ้ว รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในแผ่นซีดซ
ี งึ่ ได ้จัดส่งให ้กับผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีแ
้ ล ้ว (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย
2) และ ในเล่มรายงานประจาปี 2559 ทีแ
่ จกตอนลงทะเบียน ขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณา
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม หรือคัดค ้าน แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค ้านประการใด
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามทีเ่ สนอ
ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตงิ บการเงิน งบดุลและงบกาไรขาดทุน สิน
ด ้วยคะแนนเสียง เห็นด ้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 100 ไม่เห็นด ้วย 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
ิ ธิออกเสียง โดยไม่มผ
0 ของจานวนหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
ี ู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียในวาระนี้
วำระที่ 4 พิจำรณำจ่ำยเงินปันผล สำหร ับผลกำรดำเนินงำนตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธ ันวำคม 2559
ประธานฯ แจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่า บริษัทมีนโยบายทีจ
่ ะจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นปี ละ 1 ครัง้ ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
จากการดาเนินงาน ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัตข
ิ องทีป
่ ระชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้น โดยตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจากัด
และข ้อบังคับของบริษั ทฯ กาหนดว่า “ห ้ามมิให ้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน
่ นอกจากก าไร” คณะกรรมการพิจารณาแล ้วมีความเห็นว่า
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 18.46 ล ้านบาท บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปั นผลได ้ จึงขอเสนอต่อที่
บริษัทฯ มีผลกาไรประจางวดปี บัญชี สิน
ประชุมผู ้ถือหุ ้นให ้อนุมัตจ
ิ ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น จานวน 99,902,123 หุ ้น ในอัตรา
่ ผู ้มีส ท
ิ ธิรับ เงิน ปั น ผล (Record date) ในวัน อั งคารที่ 9 พฤษภาคม
0.12 บาท ต่อ หุ ้น คิด เป็ นเงิน 11,988,254.76 บาท โดยก าหนดรายชือ
2560 และก าหนดปิ ดสมุ ด ทะเบีย นเพื่อ รวบรวมรายชื่อ ผู ้มีส ิท ธิรั บ เงิน ปั นผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญ ญั ต ิห ลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีท ี่ 11 พฤษภาคม 2560 กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกาไรสุทธิส่วนทีไ่ ด ้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน “BOI” ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 9041(2)/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 จึงได ้รับยกเว ้นไม่ถูกหักภาษี หัก ณ ที่
จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืน
ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจากัด และข ้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่า บริษัทฯ ต ้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว ้เป็ น
ทุนสารองไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น ้อยกว่าร ้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได ้สารองส่วนนีไ
้ ว ้ครบแล ้ว
ประธานฯ แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลว่า กาไรสุทธิ 18,457,462 บาท หรือ 0.18 บาทต่อหุ ้น จ่ายเงินปั นผล 0.12 บาทต่อหุ ้น
จานวนหุ ้นทีจ
่ ่าย 99,902,123 หุ ้น รวมเป็ นเงิน ปั นผลที่จ่ าย 11,988,254.76 บาท คิด เป็ นอัตราส่วนการจ่ายเงินปั น ผลต่อ ก าไรสิท ธิร ้อยละ
64.95 จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณา
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม หรือคัดค ้าน แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค ้านประการใด
ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตใิ ห ้จ่ายปั นผล ตามทีเ่ สนอ ด ้วยคะแนนเสียง เห็นด ้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็ นร ้อย
ิ ธิออกเสียง โดยไม่
ละ 100 ไม่เห็นด ้วย 0 เสียง คิด เป็ นร ้อยละ 0 งดออกเสีย ง 0 เสียง คิด เป็ นร ้อยละ 0 ของจานวนหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
มีผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียในวาระนี้
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตงกรรมกำรแทนกรรมกำรที
ั้
ค
่ รบวำระ
ประธานฯ แจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจากัด และข ้อบังคับของบริษัท กาหนดว่าการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจ าปี ทุก ครัง้ ให ้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอั ต รา ซึง่ ในการประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นประจ าปี ครัง้ นี้ม ีก รรมการที่ต ้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ 1.นายมาโมรุ คูโบต ้า กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 2.ร.ท.กมลนั ย ชัยเฉนียน กรรมการ 3.นายสันชัย ชัยเฉนียน
ประธานคณะกรรมการ/ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร 4.นายสุจน
ิ ต์ หวั่งหลี กรรมการอิสระ
่ บุคคลทีม
บริษั ทฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นเสนอชือ
่ ีคุณ สมบั ต ิ เพื่อ เข ้ารับการพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการ โดยได ้เผยแพร่บ น
เว็ บ ไซต์ข องบริษั ทฯ http.//www.varopakorn.com และแจ ้งผ่ านระบบข่ าวของ ตลท. แต่ไ ม่ม ีผู ้ถือ หุ ้นเสนอรายชื่อ บุค คลใดเพื่อ รับ การ
คัดเลือกแต่อย่างใด
โดยกรรมการทีค
่ รบวาระ ทัง้ 4 ท่าน คือ นายมาโมรุ ร.ท.กมลนั ย นายสันชัย และ นายสุจน
ิ ต์ ได ้มาเข ้าร่วมประชุมในวันนี้ด ้วย และ
่ ให ้กลับเข ้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึง่ จึงถือเป็ นผู ้มีส่วนได ้เสียในวาระนี้ ดังนัน
ได ้รับการเสนอชือ
้ เพือ
่ เป็ นการส่งเสริม
ให ้เป็ นไปตามหลัก การก ากับดูแลกิจการทีด
่ ใี ห ้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็ นไปโดยอิส ระโปร่งใส กรรมการทัง้ 4 ท่าน จึงแสดงความ
จานงขอออกจากทีป
่ ระชุมในวาระนี้ และขอให ้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข ้ามาในทีป
่ ระชุมอีกครัง้ หลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล ้วเสร็จ โดย
ประธานฯ มอบหมายให ้ กรรมการผู ้จัดการ เป็ นผู ้ดาเนินการประชุมแทนในวาระนีต
้ อ
่ ไป
้ จงต่อทีป
กรรมการผู ้จัดการในฐานประธานฯ ชีแ
่ ระชุมว่า กรรมการทัง้ 4 ท่าน มีประวัตโิ ดยย่อ ตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 3 ทีไ่ ด ้จัดส่งให ้กับผู ้
ถือหุ ้นพร ้อมกับหนั งสือเชิญประชุมครัง้ นี้แล ้ว และได ้แสดงบนจอด ้วยแล ้ว จึงจาเป็ นต ้องเลือกตัง้ กรรมการ/กรรมการตรวบสอบ/กรรมการอิสระ
แทนตาแหน่งทีว่ ่าง ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู ้มีสว่ นได ้เสียได ้หารือกันและได ้พิจารณาคุณสมบัตข
ิ องกรรมการทีค
่ รบวาระ
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ทัง้ 4 ท่าน เป็ นรายบุคคลอย่างละเอียด รวมถึงได ้พิจารณาผลการปฏิบัตงิ านในตาแหน่งหน ้าทีก
่ รรมการด ้วยแล ้ว ถือว่ากรรมการทีค
่ รบวาระทั ้ ง
4 ท่าน เป็ นบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒ ิ มีประสบการณ์ในด ้านต่าง ๆ มีภ าวะผู ้นาวิสัยทัศน์ก ว ้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตท
ิ างานไม่ด่าง
่ วชาญจากหลากหลายอาชีพ
พร ้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระเป็ นไปตามเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง มีพน
ื้ ฐานและความเชีย
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2560
(ครัง้ ที่ 39) เลือกตัง้ กรรมการทีค
่ รบวาระ 4 ท่าน ประกอบด ้วย 1)นายมาโมรุ คูโบต ้า 2)ร.ท.กมลนั ย ชัยเฉนียน 3)นายสันชัย ชัยเฉนียน
และ 4)นายสุจน
ิ ต์ หวั่งหลี กลับเข ้าเป็ นกรรมการต่อ ไปอีก วาระหนึ่ง โดยขอให ้ที่ประชุม พิจารณาและลงมติเป็ นรายบุคคลเรียงลาดับกัน ไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นคัดค ้าน หรือเสนอเป็ นอย่างอืน
่ แต่ไม่มถ
ี อ
ื ผู ้ถือหุ ้นท่านใดคัดค ้าน หรือเสนอเป็ นอย่างอืน
่
ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์เลือก นายมาโมรุ คูโบต ้า ร.ท.กมลนั ย ชัยเฉนียน นายสันชัย ชัยเฉนียน และ นายสุจน
ิ ต์
หวั่งหลี กลับเข ้าดารงตาแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวบสอบ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามทีไ่ ด ้เสนอ ด ้วยคะแนนเสียง
โดยไม่นับรวมส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียทีไ่ ม่ได ้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
คะแนนเสียง
ที่

รายนาม

เห็นด ้วย
เสียง

1.

นายมาโมรุ

2.

คูโบต ้า

ไม่เห็นด ้วย
ร ้อยละ

เสียง

งดออกเสียง

ร ้อยละ

เสียง

ร ้อยละ

92,612,090

99.78

0

0

199,804

0.22

ร.ท.กมลนัย ชัยเฉนียน

92,087,783

99.22

0

0

724,111

0.78

3.

นายสันชัย

ชัยเฉนียน

91,691,983

98.79

0

0

1,119,911

1.21

4.

นายสุจน
ิ ต์

หวั่งหลี

92,811,894

100.00

0

0

0

0

ก่อนจะเริม
่ พิจ ารณาในวาระถัดไป กรรมการผู ้จัดการในฐานะประธานฯ ได ้เรียนเชิญ นายสันชัย นายมาโมรุ นายสุจน
ิ ต์ ร.ท.กมลนั ย
ให ้กลับเข ้ามาในทีป
่ ระชุม และประธานฯ ได ้ดาเนินการประชุมต่อไป
วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชี และกำหนดค่ำสอบบ ัญชีประจำปี 2560
ประธานฯ แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่า ในปี 2559 บริษัท ส านั ก งาน อีวาย จากัด ได ้รับการแต่งตัง้ เป็ นผู ้สอบบัญชีประจ าปี 2559 และ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้มีก ารพิจ ารณาคั ด เลือ กส านั ก งานสอบบั ญ ชีป ระจ าปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็ น ให ้บริษั ท
สานั กงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผู ้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทางานทีด
่ ี มีความเชียวชาญในการสอบ
บัญชี และได ้ปฏิบัตห
ิ น ้าทีไ่ ด ้อย่างดีถก
ู ต ้องตลอดมา นอกจากนั น
้ ได ้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัท
จดทะเบียนอืน
่ ในระดับเดียวกันแล ้วเห็นว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีคา่ ตอบแทนทีเ่ หมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข ้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด เป็ นสานั กงานสอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็ นปี ที่ 20 และมีมติให ้เสนอที่
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2560 พิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ บุคคลเป็ นผู ้สอบบัญชี และอนุมัตค
ิ า่ สอบบัญชี ดังนี้
1)นางสาวศิรริ ัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 ลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล ้ว 2 ปี ตัง้ แต่ปี 2558 และ/หรือ
2)นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 ลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล ้ว 4 ปี ตัง้ แต่ปี 2554 และ/หรือ
3)นางสาวศิราภรณ์ เอือ
้ อนันต์กล
ุ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ยังไม่เคยเป็ นผู ้ลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ ผู ้สอบบัญชีทัง้ 3 ราย เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั บเป็ นปี ที่ 7 และ บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด / ผู ้สอบบัญชี ไม่ได ้เป็ น
ผู ้ถือ หุ ้น หรือไม่มค
ี วามสัมพันธ์และส่วนได ้เสียกับบริษัท ฯ / ผู ้บริหาร / ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกาหนดค่า
สอบบัญชีประจาปี 2560 ดังนี้
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2560

2560

2559

เพิม
่ ขึน
้

ค่าตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี

700,000

600,000

100,000

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส (ไตรมาส 1-3)

600,000

600,000

-

ค่าสอบทานรายงานประจาปี
รวมค่าสอบบัญชี

90,000
1,390,000

1,200,000

90,000
190,000

ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช่จ่ายอืน
่ ทีเ่ รียกเก็บเท่าทีจ
่ าเป็ นตามทีจ
่ ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าทีพ
่ ัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึง่ เป็ นไปตาม
ธรรมเนียมปฏิบัตโิ ดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามทีส
่ านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนด (ถ ้ามี) จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณา
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม หรือคัดค ้าน หรือเสนอเป็ นอย่างอืน
่ แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค ้าน หรือเสนอ
เป็ นอย่างอืน
่
ทีป
่ ระชุม พิจ ารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์แต่งตัง้ ให ้ นางสาวศิรริ ัตน์ ศรีเจริญ ทรัพย์และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานั นทกุล และ/
หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ
้ อนั นต์กล
ุ เป็ นผู ้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2560 ในอัตราค่าตอบแทนตามทีเ่ สนอ ด ้วยคะแนนเสียง เห็น
ด ้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 100 ไม่เห็นด ้วย 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 ของจานวนหุ ้นทีม
่ า
ิ ธิออกเสียง โดยไม่มผ
ประชุมและมีสท
ี ู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียในวาระนี้

7
วำระที่ 7 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
ประธานฯแจ ้งต่อ ที่ป ระชุม ว่า ในปี ที่ผ่า นมาที่ป ระชุม ประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นครัง้ ที่ 38 ได ้อนุ มั ต ิ จ่ า ยค่า ตอบแทนให ้แก่ก รรมการ
ประกอบด ้วย คณะกรรมการบริษัท เบีย
้ ประชุมครัง้ ละ 5,000 บาท งดจ่ายบาเหน็ จ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปี ละ 500,000 บาท รวม
เบีย
้ ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได ้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทประจาปี 2560 และพิจารณาจากผลการดาเนินการของบริษัทแล ้ว เห็นควรนาเสนอต่อผู ้ถือหุ ้นให ้ใช ้เกณฑ์เดียวกันกับปี ทผ
ี่ า่ นมา คือ เบีย
้
ประชุม ครัง้ ละ 5,000 บาทต่อ ท่าน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน ปี ละ 500,000 บาท รวมเบีย
้ ประชุม แต่เนื่อ งจากปี 2559
บริษั ทฯ มีผ ลประกอบการก าไรและมีก ารจ่ า ยเงิน ปั นผล จึง ขออนุ มั ต ิจ่ า ยบ าเหน็ จ ให ้แก่ ก รรมการในอั ต ราร ้อยละ 3 ของยอดเงิน ปั นผล
คณะกรรมการได ้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข ้อมูลอ ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
และพิจารณาจากผลการดาเนินการของบริษัทแล ้ว เห็นชอบตามทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึง
ขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให ้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม หรือคัดค ้าน หรือเสนอเป็ นอย่างอืน
่ แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค ้าน หรือเสนอ
เป็ นอย่างอืน
่
ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์ให ้จ่ายค่าตอบแทนให ้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได ้ตามทีเ่ สนอ ด ้วยคะแนนเสียง
เห็นด ้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 100 ไม่เห็นด ้วย 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 ของจานวนหุ ้น
ิ ธิออกเสียง โดยไม่มผ
ทีม
่ าประชุมและมีสท
ี ู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียในวาระนี้
วำระที่ 8 พิจำรณำเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ำมี)
ไม่มผ
ี ู ้ใดเสนอเรือ
่ งอืน
่ ใด และมีคาถามอืน
่ ใดอีก ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.

(นายสันชัย ชัยเฉนียน)
ประธานกรรมการและประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
ประธานทีป
่ ระชุม

(นางสรณีย ์ ดีพันธ์พงษ์ )
กรรมการ / เลขานุการ
ผู ้จดบันทึก

