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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 

ณ ศูนย์การค้า เดอะไบรท์ พระราม 2 ห้อง Ballroom 
 

เร่ิมประชมุเวลา 9.30 น. 
 

 บริษัท มีผู้ ถือหุ้น จ านวน 2,889 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 520,000,000 หุ้น (ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธ์ร่วมเข้าประชมุ

ผู้ ถือหุ้นและออกคะแนนเสยีง ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ วนัท่ี 12 มีนาคม 2560) ในการประชมุครัง้นี ้

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 17 ราย และผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุแทนจ านวน 24 ราย 

รวมทัง้สิน้ 41 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 390,388,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0747 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อที่ 27.  

นางสาวอชิรญา  ระเบียบนาวีนรัุกษ์ พิธีกร ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษาทาง

กฏหมาย ซึง่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

กรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ทา่น มีกรรมการเข้าร่วมจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

1. คณุไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง       ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. คณุพลรชฏ  เปียถนอม         กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 

และกรรมการตรวจสอบ 

3. คณุเอมอร  โชติยะปตุตะ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 

4. คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม และ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5. คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ     กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และ 

                                                 ผู้อ านวยการฝ่ายจดัซือ้จดัหาและจดัซือ้ตา่งประเทศ 

6. คณุธีรนาท  งามจิตรเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม กรรมการบริหาร และ 

ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและควบคมุระบบธุรกิจ 

7. คณุมณฑา  ทสัฐาน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Demand 

กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุ : ไมม่ ี

กรรมการเข้าร่วมประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุดงันี ้

1. คณุเมทินี  งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ และผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันา  
                                                        ทรัพยากรบคุคล 

2. คณุฐิติพร  เขียวยวง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชมุดงันี ้

คณุไพบลู  ตนักลู จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย คณุมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซเีอ็มที จ ากดั 

และตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย คณุสมพงษ์  บญุธรรมจินดา 

 จากนัน้นางสาวอชิรญา ระเบยีบนาวีนรัุกษ์ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงขัน้ตอนการประชมุ 

วิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง 

วิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออก

เสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

(2.1) ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ

ลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(2.2) หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะหรือ

ระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือ

มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

3. การนบัผลคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ และของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ
ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่บริษัทบนัทกึไว้ลว่งหน้าในขณะที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าประชมุ ที่ออกเสียงไมเ่ห็นด้วย
และงดออกเสยีงมาหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ที่มาประชมุในแตล่ะวาระ 

4. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระหลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะ

วาระสิน้สดุลงโดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละเทา่ใด 

5. ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าดได้  

6. ทัง้นี ้บตัรลงคะแนนเสยีงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะได้อยา่งชดัเจนว่าจะ

ลง  คะแนนเสยีงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสยี เช่น การท าเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย หรือท า  

เคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆา่เคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือก ากบับริเวณที่ขีดฆา่ หรือการไมท่ าเคร่ืองหมาย

ใดๆ  ในบตัรเลย เป็นต้น โดยคะแนนเสยีงของบตัรเสยี จะถกูนบัเสมือนเป็น “งดออกเสยีง”  
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นอกจากนีเ้พื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของ

ส ากนกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ท าหน้าที่ดแูละการประชมุในครัง้นี ้ 

นางสาวอชิรญา  ระเบียบนาวีนรัุกษ์ ได้กลา่วเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนโดยมีนาย 

ธงเอก ติระศิริชยั ท าหน้าทีเ่ป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงในครัง้นี ้

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบ ส าหรับเง่ือนไขในการอนมุตัิมติในแตล่ะวาระมีดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี2560 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสว่นหนึง่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการ

ด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 

ทัง้ 5 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัด้ิวยเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2560 วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลง

มติในวาระนี ้

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ซึง่วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 

3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 

ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ตามข้อบงัคบับริษัท ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ พิธีกรจึงเรียนเชิญ    

นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าทีเ่ป็นประธานที่ประชมุ 

นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และเร่ิมประชมุตาม

ระเบียบวาระดงันี ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 

21 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชมุในครัง้นี ้

ประธานสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม ่

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 
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ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย  388,394,350  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 2,008,000 เสยีง  

 บตัรเสยี  0  เสยีง 

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 4 ราย รวม 13,900 หุ้น 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 45 ราย รวม 390,402,350 หุ้น 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2560 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงาน

ของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมาให้ที่ประชมุรับทราบ 

 นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยสรุปดงันี ้

ฐานะการเงนิของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี ้

• สนิทรัพย์  เป็นจ านวนเงิน  1,281.98 ล้านบาท 

• หนีส้นิ     เป็นจ านวนเงิน 499.73 ล้านบาท 

• สว่นของผู้ ถือหุ้น เป็นจ านวนเงิน 782.25 ล้านบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ ชว่งเวลาเดียวกนัในปี 2559  

- บริษัทมีสนิทรัพย์ เพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 655.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 104.6 โดยรายการท่ี

เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ของสนิทรัพย์มีดงันี ้

- การเพิม่ขึน้ของสนิค้าคงเหลอื จ านวน 285.2 ล้านบาท เพื่อรองรับยอดขายที่คาดวา่จะเพิ่มขึน้  

- การเพิม่ขึน้จากรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 284.57 ล้านบาท จาก 

การได้รับช าระทนุจดทะเบียนท่ีออกจ าหนา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนเป็นครัง้

แรก (IPO) 

- บริษัทมีหนีส้นิ เพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 188.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 60.6 โดยรายการท่ี

เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ของหนีส้นิมีดงันี ้

- การเพิม่ขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น จ านวน 197.8 ล้านบาท เนื่องมาจากการท่ีบริษัทรับรู้มลูคา่

สนิค้าระหวา่งทางซึง่ยงัไมถ่งึก าหนดช าระเงินเป็นเจ้าหนีก้ารค้าตา่งประเทศ 
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- การเพิม่ขึน้ของหนีส้นิภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีท จ านวน 67.7 ล้านบาท เนื่องจาก การซือ้วตัถดุิบเหลก็

ม้วนเพิม่ขึน้  ส าหรับเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท มีสดัสว่นท่ีลดลง จาก 68 ล้านบาท

เหลอื 43.26 ล้านบาท เนื่องจาก การทยอยช าระคืนเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน 

- บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น เพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 466.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 148.1 จากการเพิ่ม

ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว จ านวน 40 ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั จ านวน 415.2 ล้าน

บาท  
 

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2560 เป็นดังนี ้
 

• รายได้รวม จ านวน 909.95 ล้านบาท  

• ต้นทนุขาย จ านวน 679.62 ล้านบาท  

• คา่ใช้จา่ย จ านวน 98.65 ล้านบาท 

• ก าไรสทุธิ จ านวน 131.68 ล้านบาท 

• คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 14.47 

• ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน อยูท่ี่ 0.28 บาทตอ่หุ้น  

เมื่อเปรียบเทียบตวัเลขกบัชว่งเวลาเดียวกนัในปี 2559 สรุปการเปรียบเทียบเป็น ดงันี ้

- รายได้จากการขาย ปี 2560 เป็นจ านวน 882.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 37.55 ล้านบาท หรือลดลงคิด

เป็นร้อยละ 4.1 

- รายได้อื่น ปี 2560 เป็นจ านวน 27.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 5.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.6 

จากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

จากทีก่ลา่วมาข้างต้นเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อน ท าให้บริษัทมีรายได้รวมลดลงเป็นจ านวน 31.72 

ล้านบาทหรือลดลงคดิเป็นร้อยละ 3.4 

- ต้นทนุขาย ปี 2560 เป็นจ านวน 679.62 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77.03 ของรายได้จากการขาย ส าหรับต้นทนุขาย

ปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 588.91 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 64.03 เห็นได้วา่สดัสว่นต้นทนุดงักลา่วเพิ่มสงูขึน้ สาเหตุ

หลกัเป็นผลจากการปรับขึน้ของราคาเหลก็ม้วนเฉลีย่ ที่มีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้ตัง้แตใ่นช่วงปลายปี 2559 สง่ผลให้

บริษัทมีก าไรขัน้ต้นลดลงเหลอืร้อยละ 22.97 

 เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นดงันี ้

- คา่ใช้จา่ยในการขาย เป็นจ านวน 15.89 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีกอ่น เป็นจ านวน 3.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็น

ร้อยละ 24.6 สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานขายที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากในอดีตที่ผา่นมา บริษัทมีการรับ

พนกังานท่ีจบการศกึษาในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีปะปนกบัระดบัปริญญาตรี ในขณะท่ีปัจจบุนับริษัทมีนโยบายรับ

พนกังานใหมต้่องจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีเทา่นัน้     
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- คา่ใช้จา่ยในการบริหาร เป็นจ านวน 44.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 1.20 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น

ร้อยละ 2.6 

- ต้นทนุทางการเงิน เป็นจ านวน 11.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 0.03 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 

0.3 ซึง่เป็นจ านวนเงินใกล้เคยีงกนักบัปีก่อน ต้นทนุทางการเงินสว่นใหญ่ของบริษัทเกิดจากเงินกู้ยมืระยะสัน้ทรัสต์รีซที 

(Trust Receipt) จากการซือ้วตัถดุิบ 

- คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ เป็นจ าวน 26.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวน 29.95 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 

53.1 ตามสดัสว่นของก าไรสทุธิที่ลดลง 

  หลงัจากนางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ ชีแ้จงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น ซกัถาม 
คณุสนุิพนธ์  พชัรครุกานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตวัเอง สอบถามเก่ียวกบัผลประกอบการไตรมาส 4 เป็นอยา่งไร

เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1, 2 และ 3 ทีม่ีแนวโน้มก าไรลดลง 
คณุวราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่าในไตรมาส 4  มีปัญหาในเร่ืองของการเรียกเข้า

สนิค้าเนื่องจากในปีที่ผา่นมามีฤดฝูนยาวนานกวา่ปีที่ผา่นมาจึงท าให้การโครงการก่อสร้างตา่งๆลดลง และต้องมีการ
ปรับสดัสว่นของการผลติสนิค้าหลายขนาด เหตกุารณ์เหลา่นีส้ง่ผลให้สต๊อกสนิค้าคลาดเคลือ่นจากปีที่ผา่นมาแตท่าง
บริษัทก็ได้น าไปปรับปรุงและได้ท าการจดัเตรียมวางแผนสนิค้าในช่วงไตรมาสตอ่มา  
 

คุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ตอบค าถามเพิ่มเติม บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อเดือน
สิงหาคม 2560 โดยได้ระดมทนุเพื่อต้องการขยายโรงงาน เนื่องจากขาดพืน้ที่ในการจดัเก็บสินค้า ในส่วนที่คณุวรา
ลกัษณ์ชีแ้จงนัน้จึงเป็นเร่ืองของการวางแผนจากเนือ้ที่ท่ีมีจ ากดั แตปั่ญหาหลกัเกิดจากโกดงัสนิค้าที่ไมเ่พียงพอในการ
จดัเก็บ 
ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมวา่ มผีู้ใดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 

มติที่ประชมุ ที่ประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ประธานฯ ได้เสนอท่ีประชมุวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผา่นการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตั ิ โดย

งบดลุและบญัชี ก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ได้ผา่นการตรวจสอบ

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ซึง่มีรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 
จึงขอให้ที่ประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชมุ           ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

  เห็นด้วย  390,782,350  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

  บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 2 ราย รวม 380,000 หุ้น 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 47 ราย รวม 390,782,350 หุ้น 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผล

การด าเนินงาน สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รายงานการจดัสรรก าไรสว่น

หนึ่งเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่

ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ แจ้งการจดัสรรก าไรสว่นหนึ่งเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยสรุปดงันี ้

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุ

ส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 131.68 ล้านบาท ต้องตัง้ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิคิดเป็น

จ านวน 6.58 ล้านบาท โดยในระหวา่งปีบริษัทมีการตัง้ส ารองตามกฎหมายตามมติที่ประชมุคณะกรรมการแล้ว เป็นจ านวนเงิน 

6.02 ล้านบาท คงเหลอืที่ต้องตัง้ส ารองเพิ่มอีกเป็นจ านวนเงิน 0.56 ล้านบาท หลงัจากพิจารณาอนมุตัิส ารองตามกฎหมายแล้ว 

จะมีก าไรสะสมในสว่นท่ียงัไมจ่ดัสรรเป็นจ านวน 86.41 ล้านบาท ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยในระหวา่งปีบริษัทได้มีการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่าหุ้นละ 0.1591 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 70 ล้านบาท และในการประชุมครัง้นีข้ออนุมตัิ

จ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกมลูค่าหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 67.6 ล้านบาท ดงันัน้รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายทัง้สิน้

มลูคา่หุ้นละ 0.2891 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 137.6 ล้านบาท หลงัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในครัง้นีแ้ล้วจะ

ท าให้ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลอืเป็นจ านวน 18.81 ล้านบาท 

 หลงัจากนางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ ชีแ้จงแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น ซกัถาม 

คณุสนุิพนธ์  พชัรครุกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตวัเอง สอบถามว่าปีที่ผ่านมามีการจ่ายปันผล 2 - 3 ครัง้ต่อปีในอตัรา

ร้อยละ 80 - 90  ในปีตอ่ๆ ไปจะมีการจ่ายปันผลในอตัราเทา่นีอ้ีกหรือไม ่ 
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คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่าหากบริษัทไมไ่ด้ขยายกิจการก็จะสามารถมีกระแสเงินสด

เพียงพอท่ีจะน าไปจ่าย แตท่ัง้นี ้ยงัไมส่ามารถให้สญัญาวา่จะมีการจ่ายปันผลปีละ 2 ครัง้ หรือมีทกุปีนัน้อยูท่ี่ภาวะการณ์ 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมวา่ มีผู้ใดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรจากผลประกอบการปี 2560 จ านวน 0.56 

ล้านบาท เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.13 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 

67.6 ล้านบาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 12 มีนาคม 2561 (Record Date) และบริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 

จึงขอให้ที่ประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรก าไรสว่นหนึ่งเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปัน

ผล ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

  เห็นด้วย  390,862,350  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1 ราย รวม 80,000 หุ้น 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 48 ราย รวม 390,862,350 หุ้น 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ก าหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการพ้น

จากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด โดยกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระนัน้ อาจได้รับการ

เลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้” ส าหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 3 

ทา่น ได้แก่ 

1. นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง  - กรรมการอิสระ  

2. นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ  -  กรรมการ 

3. นางมณฑา  ทสัฐาน  -  กรรมการ 

 คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคณุสมบตัิกรรมการ ในด้าน

ตา่งๆ โดยความเหมาะสม    ด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง

ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดงักลา่วล้วนแต่

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควร ท่ีจะเสนอให้ที่

ประชมุ อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงัรายนามข้างต้นให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
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ส าหรับวาระท่ี 5 นีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของทา่นผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ตามกฎหมายแล้วในวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทกุท่าน แต่เพื่อความโปร่งใส กรรมการทัง้ 3 ท่าน จะออกจากห้อง

ประชุมชัว่คราว โดยให้นายพลรชฏ เปียถนอม กรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานฯ แทน พิธีกรได้น าเสนอประวตัิกรรมการ

ทัง้ 3 ท่าน ต่อผู้ ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ตามเอกสารที่สง่ให้ผู้ ถือหุ้นในหนงัสอื

เชิญประชมุแล้ว ประธานฯ เสนอท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นตามล าดบั 
 

มติที่ประชมุ ที่ประชมุมีมติแตง่ตัง้ นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง  นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ  และนางมณฑา  ทสัฐาน 

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ดงันี ้

วาระท่ี 5.1  อนมุตัิแตง่ตัง้ นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง เป็นกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย  381,642,251  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.6387 

ไมเ่ห็นด้วย 9,229,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.3613 

งดออกเสยีง 6,500  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  
 

วาระท่ี 5.2  อนมุตัิแตง่ตัง้ นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการ 

เห็นด้วย  381,642,251  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.6387 

ไมเ่ห็นด้วย 9,229,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.3613 

งดออกเสยีง 6,500  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  
 

วาระท่ี 5.3  อนมุตัิแตง่ตัง้ นางมณฑา  ทสัฐาน  เป็นกรรมการ 

เห็นด้วย  381,642,251  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.6387 

ไมเ่ห็นด้วย 9,229,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.3613 

งดออกเสยีง 6,500  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 4 ราย รวม 16,001 หุ้น 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 52 ราย รวม 390,878,351 หุ้น 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัท 

ในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุ

ผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนด โดยคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน

กรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ และการจดัสรรเงินรางวลักรรมการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ของกรรมการ

ที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี ้ยงัได้ก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ส าหรับการด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

          จึงเห็นควรน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่

เกิน 5,000,000 บาท โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วบริษัทได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น  

โดยมีรายละเอียดของคา่ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ปรากฏตามในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงันี ้

 
หมายเหต ุ:  

1. กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุกรรมการดงักลา่วข้างต้น    

2. ไมม่ีคา่ตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุ        

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 

คุณบุญเกียรติ  เจนบุญลาภ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเร่ืองราคาหุ้นที่ลดลงซึ่งทางคณะกรรมการควรแสดง

ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันัน้คา่ตอบแทนจึงควรทีจ่ะลด เพื่อลดคา่ใช้จ่าย  

คณุวราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการชีแ้จงวา่ค่าตอบแทนกรรมการที่ตัง้ไว้ 5 ล้านบาท นัน้ในปี 2559 ได้

ท าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงิน 340,000 บาท ในปี 2560 ค่าตอบแทน 370,000 เท่านัน้ ซึ่งคณะกรรมการได้ท า
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ประโยชน์และให้การบริหารจดัการอยา่งเต็มที่และในปี 2560 บริษัทมีการประชุม คณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 4 ครัง้ และ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและนวตักรรม 2 ครัง้ เทา่นัน้ 

คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลา่ววา่เร่ืองคา่เบีย้ประชมุจะรับไปพิจารณาตอ่ไป 

ประธานสอบถามเพิ่มเติมวา่ มีผู้ใดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 

จึงขอให้ที่ประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชมุ   ที่ประชมุมีมติอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย  380,945,651  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.4589 

ไมเ่ห็นด้วย 9,9 32,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.5411 

งดออกเสยีง 0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 52 ราย รวม 390,878,351 หุ้น 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

  ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 29 ก าหนดวา่ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ในปีที่ผา่นมา และมี

ความเห็นวา่ ผู้สอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการ

ท างาน และได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทนัตามก าหนดเวลา 

นอกจากนีไ้ด้พิจารณาจ านวนเงินคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 และมีความเห็นวา่คา่สอบบญัชีดงักลา่วมีความเหมาะสมกบั

ขอบเขตการสอบบญัชี  

  จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่

สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ตามรายละเอยีดดงันี ้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายไพบลู    ตนักลู          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298  หรือ  
2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760  หรือ  
3. นายพิสฐิ      ทางธนกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 

2,450,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบบญัชี 
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ประธานสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 

 คณุสมเกียรติ   สาลีพฒันา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าบริการอื่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบบญัชีมีการ

ก าหนดวงเงินไว้หรือไม ่และคา่สอบบญัชีควรท าตารางปรียบเทียบเพื่อเข้าใจง่ายขึน้ 

 คณุไพบลู  ตนักลู ผู้สอบบญชี ชีแ้จง บริการอื่นคา่สอบบญัชีเป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั คา่เดินทางโดยปกติเป็นหลกัหมื่น 

ส่วนบริการอื่นโดยหลักมาตรฐานบัญชีค่าบริการอื่นผู้ สอบบัญชีจะไม่สามารถรับได้ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเพราะมีหลกัการเร่ืองของความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ให้บริการอื่น สว่นเร่ืองการ

ก าหนดวงเงินของคา่บริการอื่นๆ ในครัง้หน้าจะสรุปคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ให้ทราบ 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมวา่ มีผู้ใดจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 

จึงขอให้ที่ประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแตง่ตัง้นายไพบลู ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 หรือนาย

ชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 หรือนายพิสฐิ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095 เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 2,450,000 บาท 

ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบบญัชี ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  390,878,351  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง  0  เสยีง  

บตัรเสยี  0  เสยีง  

ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 52 ราย รวม 390,878,351 หุ้น 
 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท าให้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ซึ่งก าหนดตาม

กฎหมายเดิมไม่มีผลบงัคบัได้ต่อไป เนื่องจากขดักับกฎหมายดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2561 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย 
 

ข้อบังคับเดิม 

ข้อ 24.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่ันสิน้สดุของรอบปี

บญัชี 



บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมุทรปราการ 10290 

โทร 02-816-9315  โทรสาร 02-816-9315 #444 

 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุล

ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบั

แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อบังคับใหม่ 

ข้อ 24.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบ

ปีบญัชี 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุวสิามญั

เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวน

หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเร่ืองและ

เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่ิบ

ห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่

เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแตว่นัครบ

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้

จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช่จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 

- ไมม่ีผู้ใดซกัถาม 

จึงขอให้ที่ประชมุออกคะแนนเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชมุ ทีป่ระชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง

ดงันี ้

เห็นด้วย  390,888,351  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี  0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1 ราย รวม 10,000 หุ้น 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 53 ราย รวม 390,888,351 หุ้น 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2544) ก าหนดไว้วา่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้

ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกได้ บริษัทเห็นสมควรบรรจวุาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้

ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา เร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้

ไมท่ราบวา่มี ผู้ ถือหุ้นทา่นใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา เร่ืองอื่นๆ หรือไม ่ 

คณุบญุเกียรติ บญุลาภ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้ 

1. เหตผุลที่ราคาหุ้นลดลง ทัง้ที่ผลประกอบการมีก าไร 131 ล้านบาท 

2. บริษัทจะมีวิธีดแูลแก้ไขเร่ืองราคาหุ้นอยา่งไรเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น 

3. ในปี 2561 บริษัทมีเปา้หมายอยา่งไร  

4. การตัง้ก าแพงภาษีเหลก็ของสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม ่อยา่งไร 

คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงราคาหุ้นอาจไม่สะท้อน กบัผลประกอบการของ

บริษัทที่มีก าไร ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัความเช่ือมัน่ของผู้ ถือหุ้นด้วย โดยที่ผ่านมาบริษัทขยายธุรกิจด้วยความระมดัระวงั 

ซึง่อาจเติบโตไมไ่ด้เร็วเทา่ที่ผู้ ถือหุ้นคาดหวงั 

ส าหรับเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจ ปัจจบุนั มีสนิค้า 2 ประเภท ประกอบด้วย 1 ) สนิค้าจีไอ คือ ผลติภณัฑ์

เหล็กกาวาไนซ์ ท่อเหล็กโครงสร้างซิก้า ท่อร้อยสายไฟไดว่า ซึ่งบริษัทขยายฐานลูกค้าไปตามโครงการมากขึน้

เนื่องจากบริษัทได้รับ มอก.แล้ว ซึ่งลกูค้ากลุม่นีเ้ป็นกลุม่ลกูค้าเดิมของท่ออยูแ่ล้ว ที่ผ่านมาบริษัทจ าหนา่ยท่อรูปทรง

กลม ซึ่งในปัจจุบนับริษัทเพิ่มเป็นท่อแบนและท่อเหลี่ยม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบัลกูค้า 2) ธุรกิจโมดลูา่ (I-retail) ซึ่ง

เป็นตวัที่จะเพิ่มมลูค่าให้ธุรกิจ  ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานใหม่ งบประมาณ 480 ล้านบาท  บนพืน้ที่

ประมาณ 28 ไร่ เพื่อใช้พืน้ท่ีส าหรับประกอบ I-retail และขยายพืน้ท่ีคลงัสนิค้า ซือ้เคร่ืองสลทิเตอร์เพิ่ม  ซึง่จะช่วยลด

ต้นทนุสว่นหนึ่งได้บริษัทฯ ก็สามารถท าให้สินค้ามีก าไรเพิ่มได้ โดยสรุปปี 2561 บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตไมต่ ่า

กวา่ 15% ซึง่จะเห็นภาพชดัขึน้หลงัจากโรงงานแล้วเสร็จ 

 อีกหนึ่งผลิตภณัฑ์ที่บริษัทจะเร่ิมด าเนินการหลงัจากที่เคลียร์พืน้ที่โรงงานได้แล้ว คือ ซิก้าโฮม ซึ่งได้พฒันา

มาจากโมดลู่า I-retail รูปแบบการก่อสร้างเป็น dry process สามารถท าการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว มาตรฐานสงู 

ต้นทนุถกู และลกูค้าสามารถเปลีย่นฟังก์ชัน่ได้  

เร่ือง anti dumping ของทางสหรัฐอเมริกานัน้ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวตักรรมที่มี

ศกัยภาพอยูแ่ล้ว คอยเฝา้ระวงัเร่ืองนีอ้ยา่งใกล้ชิด และทางบริษัทมีความสามารถปรับเปลีย่นกลยทุธ์ได้ตลอดเพื่อให้

เข้ากบัความผนัผวนของตลาดเหลก็  
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คุณบุญเกียรติ เจนบุญลาภ กล่าวว่า จากที่คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญได้ชีแ้จง ท าให้ทราบแผนการ

ด าเนินงาน ท าให้มีความสบายใจมากขึน้ อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ถึงแผนงานและการ

วางเป้าหมายของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุรับทราบภายใต้ข้อก าหนดของ ก.ล.ต.  อาจสง่ผลดีต่อราคาหุ้น คณุ

บุญเกียรติ เจนบุญลาภ ขอค าตอบที่ชดัเชนส าหรับการที่สหรัฐอเมริกาตัง้ก าแพงภาษีเหล็กมีผลต่อบริษัทฯ หรือไม่

อยา่งไร 
  

คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่าเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศ anti dumping ไม่

รับเหล็กเข้าประเทศ ประเทศจีนเป็นผู้ ได้รับผลกระทบอย่างหนกั ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเหล็กล้นตลาด อย่างไรก็ดี 

เนื่องจากประเทศจีนมีการควบรวมผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่และรายยอ่ย สง่ผลให้สามารถควบคมุตลาดได้ ราคาเหลก็

จึงมิได้ปรับตวัลงตามภาวะเหลก็ล้นตลาดและยงัคงมีความผนัผวน ดงันัน้บริษัทจึงมีการลงทนุในซอฟแวร์เพื่อบริหาร

จดัการการผลติ และมุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อเพิ่มมลูคา่สนิค้าและแก้ปัญหานี ้
 

คณุบญุเกียรติ เจนบญุลาภ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่วว่า ทางบริษัทฯ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ เพื่อเพิ่ม

ความมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้นมากยิ่งขึน้ 

คุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า หากมีการประชาสมัพนัธ์ท าให้มีค่าใช้จ่าย 

และมีผลกระทบต่อต้นทนุ เพราะฉะนัน้ถ้ามีการประชาสมัพนัธ์แล้ว ประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ก็อาจจะ

เป็นการเพิ่มคา่ใข้จ่ายได้  ส าหรับราคาหุ้นสะท้อนให้เห็นวา่ทางบริษัทไม่ได้เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้อง หรือด าเนินการใดๆ 

ผู้บริหารเพียงแต่ท าหน้าที่บริหารงานอยา่งเต็มความสามารถเท่านัน้  ทางบริษัทฯเช่ือวา่หากผู้ ถือหุ้นมีความมัน่ใจวา่

บริษัทจะเติบโตประกอบกบัผลประกอบการท่ีดีของบริษัทฯ จะสง่ผลให้ธุรกิจมีความยัง่ยืน 

คณุสมเกียรติ สาลวีฒันา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ 

1.  ต้นทนุของปี 2560 สงูขึน้จากปี 2559 ในฐานะผู้บริหารมีวิธีการควบคมุค่าใช้จ่ายอย่างไร และในปี 2560 

ต้นทนุการขายที่เพิ่มขึน้ มาจากสาเหตใุด  

2. จากในรายงานของผู้ผลิตท่อและโลหะแปรรูปเหล็กแผ่นภายในประเทศมี 59 ราย อยากถามวา่บริษัทอยูท่ี่

อนัดบัใดของสมาคมผู้ผลติทอ่โลหะ  

คุณฐิติพร  เขียวยวง  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ส าหรับต้นทุนขายที่มีการปรับตวัเพิ่ม

สงูขึน้ มาจากสว่นของวตัถดุิบหลกัที่น าเข้าจากประเทศจีน ที่มีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ ซึง่มีการปรับราคาเพิ่มตัง้แต่

ช่วงปลายปี 2559 ในสว่นของราคาเป็นปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้ ทางประเทศจีนจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางราคา  

คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ส าหรับอนัดบัของผู้ผลติทอ่และโลหะแปรรูป

เหลก็แผน่ภายในประเทศ คาดวา่บริษัทนา่จะอยูใ่นล าดบัท้ายๆ  

คณุนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่  

1. เร่ืองโรงงานใหม ่บริษัทเพิ่งเข้าตลาดหลกัทรัพย์ จากการ IPO มีเงินสดคงเหลอืเกือบ 400 ล้านบาท ซึง่มีงบ

ลงทนุใหม่ 480 ล้านบาท เงินจาก IPO ที่ได้มาน าไปใช้สร้างโรงงานใหมใ่ช่หรือไม ่และคาดว่าก าหนดเสร็จ
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เมื่อไหร่ สถานที่ตัง้อยู่ที่ไหน และโรงงานเก่าใช้พืน้ที่หมดแล้วหรือไม่  หากยงัพอมีพืน้ที่เหลือควรใช้พืน้ที่

โรงงานเก่า เพื่อเก็บเงินสดไว้ท าอยา่งอื่น  

2. เร่ืองสนิค้าคงเหลอื ปี 2559 มี 124 ล้านบาท ปี 2560 มี 365 ล้านบาทเกิดจากอะไร  

3. คณุศภุกิจมองวา่บริษัทจะสามารถเติบโตไปกบัธุรกิจอื่นอีกได้หรือไม่ นอกจากกาแฟพนัธุ์ไทย 

คุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ชีแ้จงว่า การที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ มี

วตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน เพื่อใช้เงิน ในการ ซือ้ที่ดิน ก่อสร้างโรงงาน และซือ้เคร่ืองจกัรตา่งๆ  ส าหรับโรงงานเก่าบริษัทมี

การใช้พืน้ท่ีเต็มมาตัง้แต ่2 ปีที่ผา่นมา จึงจ าเป็นต้องขยายโรงงานเพิ่มเติม 

สนิค้าคงเหลอืตามที่ คณุนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นมีค าถาม เนื่องจากทางบริษัทมีมัน่ใจวา่ธุรกิจจะเติบโต จึงสัง่

เหล็กในช่วงปลายปี และหากมองย้อนกลบัไปจะเห็นว่าบริษัทก็ท าการสัง่เหล็กแบบนีม้าโดยตลอด เนื่องจากการสง่

มอบในช่วงของไตรมาส 1 ประเทศจีนมกัจะสง่มอบลา่ช้าเพราะติดปัญหาในเร่ืองของ ปีใหม ่ตรุษจีน และหิมะ ท าให้

ในทกุๆ ปีบริษัทจึงต้องมีการสต๊อกสนิค้า   

ส่วนเร่ืองของการที่บริษัทโตตามกาแฟพันธุ์ไทยหรือเติบโตกับธุรกิจอื่นได้หรือไม่นัน้  บริษัทฯเช่ือมัน่ว่า

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯสามารถเติบโตได้กบัหลายธุรกิจ สว่นตลาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่าง AEC ถ้าสง่ออกเหล็ก

เพียงอย่างเดียวจะมีมลูค่าน้อยดงันัน้ทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าควรส่งออกในรูปแบบของโมดูล่า (ซิก้าโฮม) หรือ ร้าน

กาแฟ จะท าให้มีมลูคา่มากกวา่ 

คณุนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ โมดลูา่ที่จะท า ใช้สต๊อกที่มีอยูห่รือไม ่และ ในปัจจบุนั

บริษัทใช้เทคโนโลยีของบริษัทเองหรือไม ่ มีลกูค้าหรือไม่ และถ้าคณุศภุกิจแจ้งวา่เป็นของพรีเมี่ยมสร้างมลูคา่เพิ่มได้

มองวา่ก าไรขัน้ต้นเป็นอยา่งไร และตลาดเป็นอยา่งไร 

คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ การท่ีบริษัทน าเสนอสนิค้าตวันีล้า่ช้า เนื่องจาก

ต้องมีความมัน่ใจก่อนในการลงทนุ และทดลองผลิตผลติภณัฑ์ข้างเคียงก่อนเพื่อความมัน่ใจ หากถามวา่การท าบ้าน

ก าไรมากหรือไม ่ ถ้าเป็น Corporate  ก าไรพอสมควรถ้าเป็น Retail  ก าไรนา่จะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีประกาศ

ไว้ ด้านลกูค้าก็มีความชัดเจนอยู่แล้ว เนื่องจากบ้านเป็นปัจจยัพืน้ฐาน  โมดูล่าไม่ได้หมายความว่าจะตัง้ได้แค่โซน

เดียว เทา่นัน้อาจจะตัง้เป็นหมูบ้่าน หรือแม้จะขายเป็นรายหลงั ก็ยอ่มท าได้ เพราะบริษัทสามารถผลติบ้านได้ 

คณุนรา ศรีเพชรพดู ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่วว่า เร่ืองราคาเหล็กไมก่งัวลเท่าไหร่ เพราะบริษัทเป็นยี่ป๋ัว 

แตก่ลวัราคาเหลก็ลงแล้วต้นทนุท่ีเราได้มาจะรับรู้บญัชีอยา่งไร ถ้าในอนาคต anti dumping มาจริงเกิดวิกฤตเหลก็อกี

รอบ ตรงนีบ้ริษัทจะเสยีหายหรือไม ่และขอให้ก าลงัใจทกุทา่น คณะผู้บริหาร พนกังานทกุทา่น 

คุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่าเร่ือง anti dumping ก็อยู่กับประเทศไทยมา 

10-20 ปีมาแล้ว และก็ลา่สดุมีประกาศมาแล้ววา่ เหลก็ที่บริษัทน าเข้ามาไมต่ิด anti dumping เพราะฉะนัน้ผลกระทบ

ก็ไมม่ี  



บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมุทรปราการ 10290 

โทร 02-816-9315  โทรสาร 02-816-9315 #444 

 

คณุสนุิพนธ์ พชัรครุกานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า ยอดขายของบริษัทไม่ได้ลดลงมาก ในปีที่

ผ่านมา แต่ว่าผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่ จะวิตกเร่ืองต้นทนุที่สงูขึน้และไม่สามารถจะผลกัไปให้ลกูค้าได้ บริษัทมีวิธีการแก้

อยา่งไร  

คุณศุภกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า การควบคุมราคามีกลไกของตลาดเข้ามา

เก่ียวข้อง ผู้ซือ้ไม่อยากซือ้แพง และเร่ืองของการบริหารจดัการ ปัจจุบนัตามที่บริษัทชีแ้จง บริษัทจ าเป็นต้องมีโกดงั

จดัเก็บสนิค้าที่ผลติ การผลติตอ่เนื่องจะช่วยลดต้นทนุได้สว่นหนึง่ และเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในหมวด

การก่อสร้างไม่สู้ดีนกั เพราะฉะนัน้บริษัทจะต้องมีการสต๊อกสินค้าให้ลกูค้าเพื่อรองรับการเรียกเข้าของสินค้า เมื่อ

ลกูค้าต้องการสินค้าทางบริษัทฯก็สามารถสง่มีสนิค้าให้ลกูค้าได้ เพราะในสว่นนีเ้ป็นสว่นส าคญัมาก เนื่องจากบริษัท

เป็นผู้ประกอบการรายเล็กในตลาดใหญ่ ลกูค้าเรียกเข้าสินค้าถ้าสินค้าไม่มี ลกูค้าก็ต้องรอ จึงท าให้เสียจงัหวะการ

ขาย นัน้คือสาเหตุหลกัๆ ว่าเร่ืองของการจดัการพืน้ที่โกดงัก็เป็นปัจจยัส าคญัมากที่มีผลต่อก าไร ซึ่งหลงัจากโรงงาน

เสร็จน่าจะกลบัไปสูภ่าวะที่ควรจะเป็น สว่นยอดขายของบริษัทจะมองไปในเร่ืองของการเรียกเข้าของสินค้า ถ้ามีการ

สัง่ซือ้แตล่กูค้าไมไ่ด้เรียกสนิค้าเข้า บริษัทก็ไมน่บัเป็นยอดขาย  

คณุสนุิพนธ์ พชัรครุกานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ ถ้าตามขา่วบอกวา่ต้องมีก าไรขัน้ต้น ที่ 20 % 

อยา่งไตรมาสที่ 1 2 นา่จะกลบัมาเป็นปกติ หรือต้องรอไตรมาส 3, 4  

คณุศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลา่ว บริษัทคาดหวงัวา่จะกลบัมา 

 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือเสนอความคดิเห็นอีก ประธานในท่ีประชมุได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลา

มาร่วมประชมุ รวมถงึข้อเสนอแนะ ซึง่บริษัทจะรับไปพิจารณาในการด าเนินกิจการของบริษัทตอ่ไป และกลา่วปิดการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

ปิดประชมุ เวลา 11.36 น. 

 

   

    

        นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง 

    ประธานท่ีประชมุ 

 

   

นางสาวธนิดา  เกรียงพานชิ 

       เลขานกุารบริษัท  

    (ผู้บนัทกึการประชมุ) 


