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12. คุณสุเมธ   เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษทั 

    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 
    และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

13. คุณไพรัช   สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร 
1. คุณพงศกรณ์ เพช็รประยรูพนู  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. คุณปริญญา  แกว้ลว้น  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูส้อบบญัชี จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. คุณจิโรจ  ศิริโรโรจน ์  
2. คุณสุรพล  ถวลัยวชิชจิต   

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. คุณสมบติั  ทิพยาณานุกุล 

 
ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ไดช้ี้แจงวธีิการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนน ใหก้บัผูม้าประชุมดว้ยตนเอง และ

ผูรั้บมอบฉนัทะ ดงัน้ี 
1.   การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย ดว้ยการใหน้บัจ านวนหุน้ หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง ยกเวน้กรณี

ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  
โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
                  1.1   ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
                  1.2    ให้ประธานท่ีประชุม สอบถามมติของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระ โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง กรอกรายละเอียดในบตัรลงคะแนน ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จกแก่ทุกท่าน  

บริษทัฯ จะเก็บเฉพาะบตัรท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกเวน้ในวาระท่ี 5 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บ
บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกราย เม่ือผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสร็จแลว้ ให้ยกมือข้ึน เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไปรับบตัร แลว้น าส่ง
ให้กบัเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนน เพื่อน าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วน
ท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

2.  ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

3.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมีบตัรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการประชุมวาระใด และตอ้งการ
รักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ส าหรับวาระท่ียงัเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียง
ตามท่ีท่านตอ้งการ และส่งบตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีก่อนออกจากหอ้งประชุม เพื่อเจา้หนา้ท่ี จะไดน้ าบตัรลง 
คะแนนของท่านไปส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนเม่ือถึงระเบียบวาระนั้นๆ 
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ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นั้น บริษทัฯ ไดน้ าคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่าน
ผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ส าหรับคะแนนเสียงรวม ในแต่ละวาระนั้น อาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองดว้ย ขณะประชุมอาจจะมีผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บ
มอบฉนัทะมาเพิ่มในแต่ละวาระนั้นๆ จึงขอแจง้เพื่อทราบ   

จากนั้น พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ประธานท่ีประชุมฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ท่ีไดม้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี  2559 และแจง้ต่อท่ีประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 4 วา่ดว้ยการประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้
ท่ี 35 ก าหนดไวว้า่ การประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม  

ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 56 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 68,936,030 หุน้ และผูม้อบฉนัทะ
จ านวน 91 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้85,160,800 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตวัเองและผูม้อบฉนัทะจ านวน 147 ราย  ถือหุน้
รวมกนัทั้งส้ิน 154,096,830 หุน้ คิดเป็น 72.01% ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงขอเปิดการประชุม 

ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ส านกังานกฎหมาย
ฟาร์อีสฑ ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  เพื่อท าหนา้ท่ีร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานท าหนา้ท่ีตรวจสอบการนบั
คะแนนในท่ีประชุม คือ คุณธีระพนัธ์  เพช็ร์สุวรรณ์   

จากนั้น ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ กรณีท่านผูถื้อหุ้นมีค าถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจง้
ความประสงคด์ว้ยการยกมือ  ประธานท่ีประชุมจะอนุญาต และขอให้ผูถื้อหุ้น สอบถามผา่นไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว้
และแถลงต่อท่ีประชุมก่อนวา่ เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะช่ือใด แลว้จึงเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามต่อไป 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เก่ียวกบัการ
ดูแลสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นฯ บริษทัฯ ได้แจง้ข่าวผ่านระบบข่าว
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 และเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายงับริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมดงักล่าว 
เขา้สู่การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  

ประธานฯ เร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 
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วาระที ่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ท่ีไดจ้ดัท า
ภายใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดส่้งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง 
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด และส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้พร้อมหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งไดน้ าเผยแพร่
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง   

ในระหว่างการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จ านวน 62 ราย ผูรั้บมอบฉนัทะ จ านวน 92 ราย รวมทั้งส้ิน 154 ราย คิดเป็น 154,137,230 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 72.02 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถาม หรือขอให้แกไ้ขรายงาน
การประชุมเป็นอยา่งอ่ืน จึงขอใหท่ี้ประชุมกรุณาออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมจึงพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 154,137,230 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 

วาระที ่ 2. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ประธานฯ ขอให้ คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงาน   
คุณจุมพล เตชะไกรศรี ไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  เพิ่มเติมจากรายงานประจ าปีท่ีอยูใ่นรูป

ของ CD ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ ดงัน้ี 

    ภาพรวมเศรษฐกจิไทย 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ประเทศไทยมีการเติบโตของค่าผลิตภณัฑม์วลรวม หรือ GDP อยูท่ี่

ประมาณ 2.8% ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ีประมาณการณ์ไวต้อนตน้ปี ท่ีประมาณ 3.5 – 4.5% ทั้งน้ี มีปัจจยัส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
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ปัจจยัเชิงบวก 

 การขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และการโรงแรม รวมไปถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นการ 
ท่องเท่ียว โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากประเทศ จีน และมาเลเซีย ท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน 

 การบริโภคภาคเอกชนฟ้ืนตวัเล็กนอ้ย เน่ืองจากราคาน ้ามนัท่ีลดลงมาอยูใ่นระดบัต ่า และภาวะ
การเงิน ท่ีผอ่นคลายเพิ่มข้ึน ตามการปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย  

ปัจจยัเชิงลบ 
 การส่งออกท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั ทั้งผลมาจากเศรษฐกิจโลก และการถูกตดัสิทธิทางภาษีของสหภาพยโุรป 

และปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทย   
 ราคาพืชผลการเกษตรตกต ่า 

    อุตสาหกรรมยานยนต์  

สรุปสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2558 
ในปี 2558 มียอดการผลิตรถยนตร์วมทั้งส้ินประมาณ 1.91 ลา้นคนั (เพิ่มข้ึน 1.7% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้) โดย

มียอดส่งออก 1.20 ลา้นคนั และการผลิตเพื่อขายในประเทศ 0.71 ลา้นคนั ซ่ึงจะสังเกตเห็นไดว้า่ ยอดการขายใน
ประเทศนั้น ยงัลดลงอยา่งมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมาจาก ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั และผลจากราคาพืชผล
การเกษตรท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า จึงส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือในประเทศท่ียงัชะลอตวั 

ดา้นการส่งออก อยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งดี ในปี 2558 ประเทศไทยมีการส่งออกยานยนต ์ และช้ินส่วน เป็น
มูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 8 แสน 6 หม่ืนลา้นบาท ซ่ึงนบัเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างยอดส่งออกอนัดบัหน่ึงของประเทศ
ไทยท่ียงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยการส่งออกยานยนตข์องไทยนั้น หลกัๆ ส่งออกไปยงั ออสเตเรีย ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอา
ราเบีย และอินโดนีเซีย 

จากตวัเลขดงักล่าว ท าใหเ้ห็นไดว้า่ ผูผ้ลิตรถยนตจ์ากค่ายต่างๆ ยงัคงมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของการผลิต
รถยนตใ์นประเทศไทย สามารถแข่งขนัไดก้บัประเทศอ่ืนๆ  จึงมัน่ใจไดว้า่ ในระยะ 3 – 5 ปีน้ี อุตสาหกรรมยานยนต์
ไทย น่าจะยงัคงเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 1,356 ลา้นบาท (ลดลง 16.5%)  โดยแยกเป็นรายไดใ้นแต่ละประเภท ดงัน้ี  
1. รายไดช้ิ้นส่วนยานยนตม์ูลค่า 1,055 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณ 78% จากรายไดร้วมทั้งหมด 
2. รายไดช้ิ้นส่วนไฟฟ้ามูลค่า 146 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณ 11%  
3. รายไดช้ิ้นส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มูลค่า 17 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณ 1%  
4. รายไดแ้ม่พิมพม์ูลค่า 138 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณ 10%  

รายไดท่ี้ลดลงหลกัๆ มาจากยอดขายแม่พิมพ ์ซ่ึงลดลงอยา่งมีนยัส าคญัประมาณ 82 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 37%
เม่ือเทียบกบัปี 2557  

สาเหตุการลดลงของยอดขายแม่พิมพป์ระมาณ 40% นั้น เป็นผลมาจากรอบระยะเวลาการออกรถยนตรุ่์นใหม่ๆ  
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และการรับรู้รายไดจ้ากแม่พิมพ ์ในปีท่ีแลว้ค่อนขา้งนอ้ย ส่งผลกระทบ ท าใหย้อดขายแม่พิมพมี์ยอดขายลดลง 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิอยูท่ี่ 12.39 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2557 ประมาณ 36% โดยมีสาเหตุหลกั มาจากยอดขาย
ท่ีลดลง โดยเฉพาะยอดขายแม่พิมพ ์ซ่ึงเป็นยอดขายท่ีมี Margin ค่อนขา้งดี  

อยา่งไรก็ดี จะสังเกตเห็นไดว้า่ ถึงแมก้ าไรสุทธิจะลดลง แต่อตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2558 ดีกวา่ปี 2557 เล็กนอ้ย
ประมาณ 0.3%  ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับสัดส่วนการขาย (ขายช้ินงานท่ีมี Margin สูงข้ึน) และดว้ยอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี
เร่ิมปรับตวัดีข้ึนน้ี เม่ือบริษทัฯ สามารถเพิ่มยอดขายใหก้ลบัมาได ้ก็จะส่งผล ใหผ้ลประกอบการท่ีดีข้ึนตามล าดบั 

ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินการ เพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดย
บริษทัฯ ไดร่้วมลงนาม ประกาศเจตนารมย ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และ 

นอกจากนั้น ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อเขา้สู่
กระบวนการ ขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ซ่ึงปัจจุบนั
บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินผล อยูใ่นระดบั 3  และบริษทัฯ คาดวา่ จะผา่นการประเมินและไดรั้บการรับรองภายในปีน้ี 

 ผลงานทีส่ าคัญในปี 2558  
1. บริษทั ไดรั้บรางวลั “Certificate of appreciation” ในการท ากิจกรรม TPS  จากชมรมความร่วมมือ  

โตโยตา้ (TOYOTA CO- OPERATION CLUB). 
2. บริษทั ใหค้วามส าคญั และด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแล

รับผดิชอบสังคมชุมชน อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บรางวลั “Certificate of 
ESG100 Company”  จากสถาบนัไทยพฒัน์ (องคก์รสาธารณประโยชน์) 

3. บริษทั ไดด้ าเนินธุรกิจภายใตก้รอบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และไดรั้บผลประเมินในระดบั “ดีเลิศ” 
(ห้าดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงมีจ านวน 55 บริษทัจดทะเบียน จาก
จ านวนท่ีท าการส ารวจทั้งหมด 588 บริษทั เป็นความตั้งใจของคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

4. บริษทั ไดรั้บคะแนนประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้น เต็ม 100% ติดต่อกนัเป็นปีที ่5 จากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อยกระดบัสังคม และชุมชน อยา่งต่อเน่ือง โดยใหพ้นกังานทุกระดบัมี
ส่วนรวมเป็นประจ าทุกๆ ปี ซ่ึงแบ่งเป็นกิจกรรมภายนอก และกิจกรรมภายใน ดงัต่อไปน้ี 

กิจกรรมภายนอก 

1.  กิจกรรม “ผา้ป่าสู่บา้นเกิด” 

2.  กิจกรรม “มอบของขวญัวนัเด็ก โรงเรียนบุพราหมณ์” 

3.  กิจกรรม “มอบแทง้คน์ ้าด่ืม และอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนศาลานอ้ย” 
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กิจกรรมภายใน  

                     1. กิจกรรม “ธรรมบรรยาย” 

                     2. กิจกรรม “วนัแม่ และวนัพอ่” 

                     3. กิจกรรม “มอบทุนการศึกษาส าหรับบุตรพนกังาน” 

                     4. กิจกรรม “บริจาคโลหิต” 

และจดัใหมี้การอบรม ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างาน เพื่อให้พนกังานทุกคน ไดรั้บ
ความรู้ความเขา้ใจ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ พนกังานจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยจดัอบรมใหก้บัพนกังาน
ทุกระดบั เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมเยีย่มชมโรงงาน ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปี เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ไดรู้้จกั
และความเขา้ใจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ซ่ึงปี 2558 บริษทัฯ ไดพ้าผูถื้อหุ้นเยีย่มชมท่ีโรงงานสุวนิทวงศ ์ 

เม่ือคุณจุมพล เตชะไกรศรี รายงานจบ  ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ไดซ้กัถามหรือมี
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นและสอบถาม ดงัน้ี 

คุณสมบัติ  ทพิยาณานุกูล  ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดก้ล่าวช่ืนชม การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ และ 
การด าเนินการดา้นต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีไดด้ าเนินการยืน่แบบประเมินฯ และคาดวา่ จะไดรั้บการ
รับรองผลในปีน้ี เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีและขอช่ืนชม จากนั้นสอบถามต่อวา่ 

ค าถาม   รายงานประจ าปี หนา้ท่ี 65 รายการ “รวมค่าใชจ่้าย”  ปี 2558 มีค่าใชจ่้ายรวม 165 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั 
 ปี 2557 ท่ีมีค่าใชจ่้ายรวม 168 ลา้นบาท ซ่ึงจะเห็นวา่ลดลง นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ มีการควบคุมท่ีดี  แต่ค่าใช ้
 จ่าย “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร”  ในปี 2558 มีค่าใชจ่้าย 18 ลา้นบาท เทียบกบั ปี 2557 มีค่าใช ้
 จ่าย 17 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่ เป็นเพราะอะไร ขอใหช้ี้แจง้เพิ่มเติม 

ประธานฯ  ไดก้ล่าวขอบคุณ และแจง้ต่อคุณสมบติั ทิพยาณานุกลู วา่จะขอตอบค าถามในวาระท่ี 3 โดยมอบหมาย 

                    ใหคุ้ณจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผูต้อบ หลงัจบการรายงานวาระท่ี 3  
 
       ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมต่อ โดยเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
       ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
  
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
 
วาระที ่ 3. พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ส้ินสุด ณ วนัที ่31  ธันวาคม 2558 
 ประธานฯ ขอใหคุ้ณจุมพล  เตชะไกรศรี  เป็นผูร้ายงาน 

 คุณจุมพล เตชะไกรศรี  รายงานต่อท่ีประชุมวา่  ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
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พร้อมทั้งรับทราบรายงานผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นการตรวจสอบ จาก 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นรูปของ CD ซ่ึงไดจ้ดัส่ง ใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ พร้อมจดหมายเชิญประชุม และไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยขอสรุป รายงานงบ

แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี  
ส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 
และ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 

เม่ือคุณจุมพล รายงานจบ  ไดต้อบค าถาม “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” ดงัน้ี  

ค าตอบ   สาเหตุ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” ในปี 2558 สูงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 ประมาณ 3% นั้น เกิดจากการ
ปรับผลตอบแทนกรรมการ โดยปรับตามค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียปกติ 

 
ประธานฯ  ไดด้ าเนินการประชุมต่อโดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วม 
    ประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นและสอบถาม เพิ่มเติมดงัน้ี 
 
 

2558 2557
สินทรัพยห์มนุเวียน 411.22 509.58
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 727.27 706.79
    รวมสินทรัพย์ 1,138.49 1,216.37
หน้ีสินหมนุเวียน 612.52 631.84
หน้ีสินไมห่มนุเวียน 65.16 114.72
รวมหน้ีสิน 677.68 746.56
ส่วนของผูถื้อหุ้น 460.81 469.81
    รวมหนี้สิน และ
    ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,138.49 1,216.37

2558 2557
รวมรายได้ 1,364.95 1,629.46
ตน้ทนุขายและบริการ 1,166.48 1,418.09
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 198.47 211.37
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 115.27 168.72
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 32.27 42.65
ตน้ทนุทางการเงิน 17.93 19.91
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.95 3.29
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด 12.39 19.44

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ (บำทต่อหุ้น) 0.06 0.09
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คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามวา่ 
ค าถาม   รายงานประจ าปี หนา้ท่ี 84  ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระเงิน “ไม่เกินกวา่ 3 เดือน”  จ านวน 54 ลา้นบาท 

เทียบกบั ลูกหน้ีการคา้ “ท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ” จ านวน 126 ลา้นบาท คิดเป็น 43%  ค่อนขา้งสูง เป็นเพราะ
อะไร  

ประธานฯ   ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และมอบหมายให ้คุณพงศกรณ์ เพช็รประยรูพนู รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย 

                    บญัชีและการเงิน เป็นผูต้อบค าถาม ดงัน้ี 
ค าตอบ   บริษทัฯ มีธุรกิจงานฉีดพลาสติก และธุรกิจท าแม่พิมพ ์ซ่ึงการใหเ้ครดิตจะไม่เท่ากนั ดา้นธุรกิจงานฉีด เครดิต 
              เฉล่ียประมาณ 60-90 วนั และธุรกิจแม่พิมพ ์เครดิตเฉล่ียประมาณ 90 – 180 วนั จะเห็นวา่ธุรกิจแม่พิมพ ์จะมี 
 เครดิตท่ียาวกวา่ เน่ืองจากมีเง่ือนไขในเร่ืองการทดสอบแม่พิมพ ์ 

 บริษทัฯ  ด าเนินการเก็บเงิน โดยจะแบ่ง 30 วนั ในการวางบิล และอีก 30 วนั ในการเก็บหน้ี  ซ่ึงทางผูส้อบ 
 บญัชี จะนบัรวมกนัเป็นเกินก าหนด และปัจจุบนัยอดเกินก าหนดจริงๆ มีไม่มากนกั 

คุณปราโมทย์  ลบิรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามวา่ 
ค าถาม  เน่ืองจากยอดขายลดลง แต่สินคา้ส าเร็จรูป ในปี 2558 สูงเพิ่มข้ึน จากปี 2557 เป็นเพราะอะไร  
ค าตอบ  บริษทัฯ ไดรั้บค าสั่งซ้ือเพิ่ม จากลูกคา้โฟเรอเซียในช่วงปลายปี และขณะน้ีไดจ้  าหน่ายไปแลว้ 

ในระหวา่งการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
จ านวน 63 ราย ผูรั้บมอบฉนัทะ จ านวน 94 ราย รวมทั้งส้ิน 157 ราย คิดเป็น 154,261,030 หุน้ เท่ากบัร้อยละ 72.08 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ประธานฯ  ไดด้ าเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

     ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 154,261,030 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบ   
รายงานผูส้อบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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วาระที ่ 4. พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

 ประธานฯ ขอใหคุ้ณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานฝ่ายบริหาร เป็นผูร้ายงาน 

 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมทราบวา่ ผลประกอบของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 บริษทัฯ มี
ก าไรสุทธิ 12.39 ลา้นบาท จ านวน 214 ลา้นหุน้ คิดเป็นก าไร 0.06 บาทต่อหุน้ โดยไดแ้สดงขอ้มูลเปรียบเทียบการ
จ่ายเงินปันผลของปีท่ีผา่นมา ตามตารางท่ีน าเสนอ  

 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาจากผลประกอบการในปีท่ีผา่นมา สถานภาพทางการเงิน และประมาณการลงทุนในปี 
2559 แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2558  ในอตัรา 0.06 บาทต่อหุน้ จ  านวน 214 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน 12,840,000 
บาท (สิบสองลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนบาทถว้น)  

 โดยบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผู ้
ถือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 มีนาคม 
2559  โดยก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

ประธานฯ  ไดด้ าเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

     ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 154,261,030 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท จ านวน 
 214,000,000 หุน้ คิดเป็นเงิน 12,840,000 บาท (สิบสองลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
 ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 

วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาด 
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 โดยก าหนด 
วนัจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559                           
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วาระที ่ 5. พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ รายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และ
ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 18 ก าหนดไวว้า่  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่ง
นอ้ยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ในปีน้ีบริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ส าหรับกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในการประชุมคร้ังน้ี มีจ  านวน 
4 ท่าน คือ 
    1.   คุณโกเวท  ล้ิมตระกลู  
                2.   คุณปรีชา  เตชะไกรศรี 
    3.   คุณอภิชาติ  เกษมกุลศิริ 
    4.   คุณจุมพล  เตชะไกรศรี 

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระน้ี กรรมการทั้ง 4 ท่าน ท่ีพน้จากต าแหน่งไดแ้จง้ความประสงคข์อออก
จากหอ้งประชุม 

จากการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระและบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2558 โดยวธีิการเสนอผา่นทางจดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ หรือทางโทรสารนั้น ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระ และช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษทัฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

คณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบติั 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ ง 4 ท่าน ในเอกสารแนบ 3 เห็นควรเสนอช่ือ
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง จ านวน 4 ท่าน ตามรายช่ือท่ีน าเสนอ  

ส าหรับวาระน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติัท่ีดี ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระสงคใ์ห้มีการลงคะแนนเสียงในวาระ
เลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนบัคะแนนมากยิง่ข้ึน จึงขอให้ผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมไวใ้หแ้ลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็น และขอให้เฉพาะท่านผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน  

 ไม่มีผูถื้อหุน้ทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
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 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

 

กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

1 คุณโกเวท   ล้ิมตระกลู 154,261,030 100 0 0 0 0 0 0 

2 คุณปรีชา    เตชะไกรศรี 154,261,030 100 0 0 0 0 0 0 

3 คุณอภิชาติ  เกษมกลุศิริ 154,261,030 100 0 0 0 0 0 0 

4 คุณจุมพล    เตชะไกรศรี 154,261,030 100 0 0 0 0 0 0 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์แต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็น 
                            กรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ  ขอเรียกเก็บบตัรลงคะแนนส าหรับวาระน้ีจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน เพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบไดใ้น
ภายหลงั และไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ห้องประชุม พร้อมทั้งไดแ้สดงความยนิดี และกล่าวตอ้นรับกรรมการ
ทั้ง 4 ท่าน กลบัมาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

วาระที ่ 6. พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2559 

 ในการพิจารณาวาระน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือกรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี และ

ผมขอใหคุ้ณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ี

ประชุมครับ 

    คุณสุเมธ เตชะไกรศรี รายงานว่า ตามขอ้บงัคบัท่ี 16 ของบริษทัฯ ก าหนดไวว้่า บ าเหน็จกรรมการ และ

ค่าตอบแทน ให้สุดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด  ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั

ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมทั้งทางผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในระดบั

เดียวกนั เห็นควรเสนอขออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 จ  านวนเงิน 2,919,000 บาท และโบนสัจ านวนเงิน 

124,000 บาท ตามเอกสารแนบท่ี 4 ในจดหมายเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ  ไดด้ าเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  ไม่มีผูถื้อหุน้ทกัทว้ง หรือแสดงความเห็นเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

   ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 126,627,424 82.0865 

2.  ไม่เห็นดว้ย 5,000 0.0032 

3.  งดออกเสียง 27,628,606 17.9103 

4.  บตัรเสีย 0 0 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2559 จ  านวนเงิน  
           2,919,000 บาท และโบนสั จ านวนเงิน 124,000 บาท ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดง้ดออกเสียง   
           ในวาระน้ี 

วาระที ่ 7. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 56, 57 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของ
บริษทัฯ ทุกปี  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจ านวน 2 ราย  คือ คุณกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305  และ/หรือ คุณจิ
โรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท  จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559  
เป็นปีท่ี 2  พร้อมทั้งอนุมติัค่าสอบบญัชีจ านวนเงิน 900,000 บาท และค่าธรรมเนียมส าหรับการตรวจสอบตามแนวท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 3 บตัร บตัรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท 

ประธานฯ   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

      ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

      ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 154,256,030 99.9968 

2.  ไม่เห็นดว้ย 5,000 0.0032 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

มติทีป่ระชุม     ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัแต่งตั้ง คุณกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 
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            และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท  จ  ากดั  

 เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 พร้อมทั้งอนุมติัค่าสอบบญัชีจ านวนเงิน 900,000 บาท และค่าบริการ
ส าหรับการตรวจสอบตามแนวท่ีก าหนดโดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 3 บตัร บตัรละ 
10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท                        

วาระที ่8.   เร่ืองอืน่ ๆ  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนใด เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอีกหรือไม ่ 

คุณฐานีย์ เตชะวภูิ   ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ  ไดส้อบถามวา่ 

ค าถาม  ผูบ้ริหารช่วยคาดการณ์ แนวโนม้อุตสาหกรรมยานยนต ์และการด าเนินงานของบริษทั ในปี 2559  และ 
                ขอใหก้รรมการช่วยพิจารณาหานวตักรรมใหม่ๆ เพิ่มข้ึน เพราะผูถื้อหุน้ก็คาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ 
  จากเงินปันผลท่ีสูงเพิ่มข้ึน  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ เป็นวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เช่นเดียวกนั ท่ีจะตอ้งพยายามด าเนินการ
ใหไ้ดก้ าไรสูงสุด เพื่อตอบแทนต่อผูถื้อหุน้  จากน้ันมอบหมายให้ คุณจุมพล เป็นผู้ตอบค าถาม 

ค าตอบ       ดา้นนวตักรรมใหม่ๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบริษทัฯ เช่นกนั ซ่ึงไดมี้การส่ือสารผา่นกิจกรรม Opp Day    

                   ดา้นอุตสาหกรรมยานยนตใ์นปีน้ี คาดวา่ ภาพรวมน่าจะใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ (1.8 – 1.9  ลา้นคนั) แต่มัน่ใจ 
                   วา่ในช่วง 3 – 5 ปีน้ี อุตสาหกรรมยานยนตย์งัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

 ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างการขายตั้งแต่ปีท่ีแลว้ จากลูกคา้โตโยตา้ ซ่ึงเป็น 
 ลูกคา้รายหลกั ท่ีมียอดขายประมาณเกือบ 50%  เพราะพิจารณาแลว้ เป็นความเส่ียงจากการพึงพาลูกคา้ราย 
 ใหญ่รายเดียว  จึงมีการปรับโครงสร้าง และส่งผลใหย้อดขายปีน้ี คาดวา่ จะลดลงประมาณ 15%  และหลงั 
 จากการปรับโครงสร้าง และหายอดขายท่ีมี Margin ดีมาเพิ่มข้ึน บริษทัฯ ก็คาดวา่ ไดด้ าเนินการมาถูกทาง 

 ซ่ึงจะท าใหผ้ลประกอบการดียิง่ๆ ข้ึนในอนาคตต่อไป  และยอดขายท่ีจะหามาเพิ่มนั้น จะเป็นงานท่ีใช ้
     นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีท าไดย้าก และมีคู่แข่งนอ้ยราย ซ่ึงบริษทัฯ มีความตั้งใจ และจะพยายามท าใหไ้ด ้

 
คุณนวลจันทร์  ศัพทะเสว ี  ผู้ถือหุ้น  ไดส้อบถามวา่ 

ค าถาม      จากยอดขายท่ีลดลง ทางบริษทัฯ มีวธีิการบริหารจดัการดา้นแรงงานอยา่งไร 

ค าตอบ     ส าหรับช่วงท่ียอดขายลดลงนั้น บริษทัฯ เห็นแนวโนม้ล่วงหนา้แลว้ ซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีนโยบายปลดพนกังาน 

แต่ไดเ้ตรียมวางแผนบริหารจดัการดา้นแรง โดยมีนโยบายด าเนินการ 2 เร่ือง คือ  

1) ถา้พนกังานลาออกเอง จะไม่รับทดแทน แต่ใชว้ธีิกระจายงานแทน 
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2) จดัอบรมพฒันาพนกังานเพิ่มมากข้ึน โดยจะเนน้การสอน ใหพ้นกังานมองหาวา่ ในโรงงานมี 

อะไรท่ีควรปรับปรุงและลดตน้ทุนลงได ้ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาสักระยะหน่ึง จึงจะเห็นผล แต่เม่ือ
ส าเร็จแลว้ จะไดผ้ลอยา่งย ัง่ยนื และต่อเน่ืองไปในระยะยาว เพราะท าใหพ้นกังานทุกระดบัมอง 
เห็นปัญหา และเสนอแนวทางแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 

 
คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามวา่ 

ค าถาม  ขอใหป้ระเมินสถานะการณ์  ผา่นมาแลว้ 4 เดือน ดีข้ึนหรือต ่ากวา่ประมาณการณ์ 

ค าตอบ ดา้นอุตสาหกรรมยานยนต์จากหลายๆ ค่าย ประมาณการณ์ยอดผลิตน่าจะอยูท่ี่ 2 – 2.1 ลา้นคนั และคาดวา่ 

ช่วง 4 เดือนท่ีผา่นมา ตวัเลขน่าจะใกลเ้คียงกบัท่ีประมาณการณ์ไว ้ ส าหรับคร่ึงปีหลงั คงตอ้งรอดูอีกคร้ัง แต่

ในมุมมองของบริษทัฯ ก็ไม่ค่อยมัน่ใจวา่ตวัเลขโดยรวมจะไดต้ามท่ีประมาณการณ์หรือเปล่า  

ดา้นผลประกอบการของบริษทัฯ ช่วง 4 เดือนท่ีผา่นมา ยอดขายจะลดลงเล็กนอ้ย เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้  

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานฝ่ายบริหาร  กล่าวเสริมว่า  ในช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั ทางบริษทัฯ ก็ได้

พยายามควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่จ  าเป็น การลดของเสีย การใชเ้วลาในช่วงน้ีพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพ

ต่างๆ รวมถึงพยายามมองหายอดขายจากนวตักรรมใหม่ๆ เพิ่มข้ึน ทางบริษทัฯ จะพยายามด าเนินการในเร่ือง

ต่างๆ  เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้  
 
คุณสุทธอร แสงทบัทมิ   ผู้รับถือหุ้น  ไดส้อบถามวา่ 

ค าถาม บริษทัฯ มีจุดเด่น ท่ีแตกต่างจากบริษทัอ่ืน (กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั) อยา่งไร 

ค าตอบ จุดเด่น ของบริษทัฯ ท่ีน่าจะแตกต่างจากบริษทัอ่ืน ในอุตสาหกรรมเดียวกนั มีดงัน้ี 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจแบบ one stop service โดยเร่ิมตั้งแต่ออกแบบ สร้างแม่พิมพ ์และซ่อมแม่พิมพ ์การ
ฉีดช้ินงาน ซ่ึงจะด าเนินการตั้งแต่ตน้จนจบ  

 มีเคร่ืองฉีดขนาดต่างๆ ตั้งแต่ระดบั 30 ตนั - 1,300 ตนั ท าใหส้ามารถรับงานฉีดไดห้ลากหลายขนาด 

 มีหอ้งพน่สี และใชหุ่้นยนตใ์นการพน่ ซ่ึงจะสามารถรับงานพน่สีท่ีเนน้คุณภาพ และตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดห้ลากหลาย  

 ทั้งหมด คือ จุดเด่นท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส าคญั และถือไดว้า่เป็นจุดขายของบริษทัฯ ดว้ย 

 
 เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณา  ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมี 

ความประสงค ์จะเยีย่มชมโรงงานของบริษทัฯ สามารถลงช่ือไดท่ี้โตะ๊ลงทะเบียนดา้นหนา้ของห้องประชุม บริษทัฯ จะ
ไดร้วบรวมรายช่ือ และก าหนดวนั เวลา ในการไปเยีย่มชมโรงงานใหท้ราบต่อไป  
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ประธานฯ ในนามตวัแทนคณะกรรมการบริษทัฯ กล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ท่ีเสียสละเวลามาร่วมในการประชุม
คร้ังน้ี และขอบคุณพนกังานทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่ และรับผดิชอบดว้ยดีตลอดมา พร้อม
ทั้งอ านวยพรใหทุ้กท่านจงประสพความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และขอปิดการประชุม 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 15:20 น. 
 
 
 
 
 
               ลงช่ือ.........................................................................ประธานท่ีประชุม 
                        (พลเอกเทอดศกัด์ิ  มารมย)์   
 
 
 
 
 
               ลงช่ือ.........................................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
                        (นางสาวพรทิพย ์ พว่งทรัพย)์   
 




