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กรรมการลาประชุม 
1. คุณประสงค์  เตชะไกรศรี       กรรมกำรบริษัท 

สรุป บริษัทมีกรรมกำรทั้งสิ้น 12 ท่ำน มำร่วมประชุม 11 ท่ำน คิดเป็น 91.66% ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

ผู้บริหาร 
1. คุณโกเวท  ลิ้มตระกูล ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
2. คุณนีรนำท  พรหมนำรถ กรรมกำรบริหำร/ รองกรรมกำรผู้จัดกำร/ CFO 
3. คุณนวลอนงค์ ศุกร์คณำภรณ์ ผู้ช่วย CFO 
4. คุณปริญญำ  แก้วล้วน ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. คุณจิโรจ  ศิริโรโรจน ์  

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. คุณปรกธน  แสงนิล 

ทั้งนี้   เพื่อควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง   บริษัทได้เชิญที่ปรึกษำกฎหมำย จำกส ำนักงำนกฎหมำยฟำร์
อีสฑ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  เพื่อท ำหน้ำที่ร่วมเป็นกรรมกำรกลำง  และสักขีพยำนกำรนับคะแนนในที่ประชุม   คือ  

คุณวิศรุต อ้นน่วม และ คุณศุกลปักษ คลังมนตรี 

ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม ได้ชี้แจงรำยละเอียดต่ำงๆ ดังนี้ 
ท่ำนผู้ถือหุ้น ที่มีค ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละวำระ กรุณำแจ้งควำมประสงค์ด้วยกำรยกมือ 

ท่ำนประธำนที่ประชุมจะอนุญำต และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถำมผ่ำนไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้  และขอควำมกรุณำแจง้
ชื่อ-นำมสกุล ระบุด้วยว่ำเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอควำมคิดเห็น หรือถำมค ำถำมต่อไป 

บริษัท ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นกำรเสริมสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เกี่ยวกับกำรดูแล
สิทธิควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทได้แจ้งข่ำว ผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เร่ืองเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ไปยังบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด เสนอบุคคลและระเบียบวำระ 
ดังกล่ำว เข้ำสู่กำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

ชี้แจงวิธีกำรลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

 กำรออกเสียงลงคะแนน  จะกระท ำโดยเปิดเผย โดยให้นับ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ  ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ 
               เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน   เว้นแต่กรณ ี  
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 ผู้รับมอบฉันทะ จำกผู้ลงทุนต่ำงประเทศ ที่แต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝำกและดแูลหุ้น      
 ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตำมที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

 ในแต่ละวำระ ประธำนที่ประชุม จะสอบถำมผู้ถือหุ้น ท่ำนใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสีย   
ท่ำนผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  กำเคร่ืองหมำยในบัตรลงคะแนน ที่ทำงบริษัทได้แจก 
ให้กับทุกท่ำนแล้ว และจะขอเก็บเฉพำะบัตร ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว 
ให้ยกมือ เพื่อเจ้ำหน้ำที่จะไปรับบัตร 
ส ำหรับวำระที่ 5  ทำงบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน 

 ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจำกกำรออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 

 กำรนับคะแนน จะนับจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวำระนั้นๆ  จึงอำจมี
จ ำนวนในแต่ละวำระไม่เท่ำกัน   เน่ืองจำก อำจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจำกห้องประชุมหรือมำ
เพิ่มเติม  

 ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำก ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน  
ให้ประธำนในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขำด 

 ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องกำรรักษำสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส ำหรับวำระที่ยังเหลืออยู่  กรุณำลงคะแนนเสียงตำมที่ท่ำนต้องกำร และส่ง 
บัตรลงคะแนนให้กับเจ้ำหน้ำที่  เพื่อเจ้ำหน้ำที่จะได้น ำบัตรลงคะแนนของท่ำน ไปส่งให้กับเจ้ำหน้ำที่นับ 
คะแนนเมื่อถึงวำระนั้นๆ 

 ผู้ถือหุ้น ที่ท ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของท่ำน
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำนั้น  บริษัทได้น ำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตำมควำมประสงค์ของท่ำน 
บันทึกรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพื่อลงมติตำมวำระไว้เรียบร้อยแล้ว 

จำกนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มำรมย์ ประธำนที่ประชุมฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มำร่วมประชุมใหญ่สำมัญผู้
ถือหุ้นประจ ำปี  2561 และแจ้งต่อที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่ำด้วยกำรประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 
35 ก ำหนดไว้ว่ำ กำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำประชุมรวมกันไม่น้อย
กว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด  จึงจะครบองค์ประชุม  

ขณะนี ้ มีผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง 50 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 55,982,340 หุ้น และผู้มอบฉันทะ
จ ำนวน 86 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 85,943,316 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจ ำนวน 136 รำย  ถือหุ้น
รวมกันทั้งสิ้น 141,925,656 หุ้น คิดเป็น 66.32%  ครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท  จึงขอเปิดกำรประชุม 

 
วาระที่  1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

    บริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ภำยใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ ่
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สำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และ
ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้น ำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 
พฤษภำคม 2560 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 
ให้ที่ประชุมพิจำรณำเพื่อรับรอง   

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำม หรือขอให้แก้ไขรำยงำน
กำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น จึงขอให้ที่ประชุมกรุณำออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมจึงพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 141,925,656 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
 
วาระที่  2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  

คุณปรีชำ เตชะไกรศรี กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560  เพิ่มเติมจำก
รำยงำนประจ ำปีที่อยู่ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมำยเชิญประชุมแล้ว ดังนี้ 

    อุตสาหกรรมยานยนต์  

อุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึ่งเป็นอุตสำหกรรม ที่ส่งผลโดยตรงต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
ยอดผลิตรถยนต์ปี 2560 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1.98 ล้ำนคัน มำกกว่ำเป้ำที่ตั้งไว้ 1.95 ล้ำนคัน ไปประมำณ  

30,000  คัน หรือเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 2.28%  ยอดที่เพิ่มขึ้น มำจำกยอดขำยภำยในประเทศ ที่เพิ่มขึ้นจำก 756,000 คัน 
เป็น 849,000 คัน  อันเป็นผลมำจำก  กำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกเศรษฐกิจภำยในประเทศที่ฟื้นตัว ควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ที่สูงขึ้น รวมถึงกำรเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จำกค่ำยรถต่ำงๆ กำรถือครองรถยนต์ครบห้ำปีของโครงกำรรถยนต์คันแรก 
กำรส่งออกโดยรวมที่ขยำยตัว กำรท่องเที่ยวมีกำรเติบโตที่ชัดเจน กำรฟื้นตัวของกำรลงทุนภำครัฐและเอกชน ท ำให้
ยอดกำรผลิตภำยในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกำรเพิ่ม 3 ปีติดต่อกัน 

ในปี 2561 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตั้งเป้ำผลิตรถยนต์ประมำณไว้ที่ 2 ล้ำนคัน  ถึงแม้ว่ำ 
ยอดกำรส่งออกในปี 2560 จะลดลงไปประมำณ 40,000  คัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว  ซึ่งเรำคิดว่ำเป้ำประมำณกำร
ผลิต 2 ล้ำนคันนั้น เป็นไปได้ 

ด้ำนกำรส่งออกยำนยนต์และชิ้นส่วน ในปี 2560 ประเทศไทยส่งออกยำนยนต์และชิ้นส่วน เป็นมูลค่ำรวม 
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ทั้งสิ้นประมำณ 8 แสน 8 หมื่นล้ำนบำท ซึ่งตกลงจำกปีก่อนเพียงเล็กน้อย แต่ก็นับเป็นอุตสำหกรรมที่ยังเติบโตได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

จำกตัวเลขดังกล่ำว ท ำให้เห็นได้ว่ำ ผู้ผลิตรถยนต์ ยังคงมีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพกำรผลิตรถยนต์ในประเทศ
ไทย ว่ำยังสำมำรถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้  จึงมั่นใจได้ว่ำ บริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมที่เหมำะสม และเชื่อว่ำยัง
เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ 

 ผลการด าเนินงานของบริษัท 
ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทพยำยำมปรับฐำนลูกค้ำรำยใหญ่ โดยกำรหำลูกค้ำรำยใหม่เพิ่ม บวกกับได้เพิ่มมูลค่ำให้กับ

ผลิตภัณฑ์ด้วยกำรเพิ่มไลน์พ่นสี Piano Black  แต่จ ำนวนกำรผลิตของลูกค้ำรำยใหม่ ก็ไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้  ซึ่ง
ส่งผลตลอดอำยุของโมเดลรถ  รวมไปถึงชิ้นส่วนในรถรุ่นใหม่ๆ ที่มีกำรออกแบบ แบบประหยัดต้นทุน ท ำให้รำยได้ปี
ต่อๆ มำลดลง 

ปี 2560 บริษัทมียอดขำยโดยรวม 1,073 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 25 ล้ำนบำท  โดยเป็นชิ้นส่วนพลำสติก 960 
ล้ำนบำท  ซึ่งลดลงจำกปีก่อน 45 ล้ำนบำท อันเป็นผลมำจำกเหตุผลข้ำงต้น ที่ได้กล่ำวไปแล้ว 

และแม่พิมพ์ มียอดขำย 113 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 20 ล้ำนบำท อันเป็นผลมำจำกกำรเล็งเห็นว่ำ จะมีโมเดลใหม่ออก
สู่ตลำดตั้งแต่ปลำยปี 2560 - 2562  จึงท ำให้มุ่งเน้นกำรขำยแม่พิมพ์ เพรำะจะท ำให้รำยได้ของชิ้นส่วนพลำสติกสูงขึ้นใน
อนำคตต่อๆไป 

นอกจำกนั้น ยังได้พยำยำมเจำะผลิตภัณฑ์ใน Sector อ่ืนๆ ได้แก่ Sector OA (Office Automation) เพื่อขยำยฐำน
ธุรกิจ ซึ่งก็ได้รับควำมไว้วำงใจ จำกลูกค้ำให้เร่ิมท ำแม่พิมพ์ในปีที่ผ่ำนมำ และยังได้รับงำนต่อเนื่องในปีนี้ด้วย 

โครงสร้ำงรำยได้ปี 2560 ยังอยู่ในอุตสำหกรรมรถยนต์เป็นหลัก คือ 75%  แม่พิมพ์ 11%  ไฟฟ้ำ 12.71% และ
อ่ืนๆ 0.85%    บริษัทมีกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิต และควบคุมของเสียได้ดีขึ้นเล็กน้อย  ท ำให้อัตรำก ำไรขั้นต้น 9.31% 
ดีขึ้น 2.85% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 6.46%  และขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษี (EBIT) -4.40% ดีขึ้น 1.66% 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ -6.06% ในส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรเงิน สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้ 5 แสนบำท เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ด้วยกำรบริหำรกำรใช้เงินอย่ำงระมัดระวัง โดยกำรลด Cash Cycle จำก 68 วัน ลดลงเป็น 63 วัน และช ำระคืนเงินกู้
ระยะยำว ท ำให้สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินลงได้ 

อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2560 บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิ 51.32 ล้ำนบำท หรือ -4.78% เมื่อเทียบกับปี
ก่อนขำดทุนที่ 67.54 ล้ำนบำท หรือ -6.15%   ผมในฐำนะผู้บริหำรระดับสูง  ต้องขอโทษผู้ถือหุ้นทุกท่ำนด้วย ที่ยังไม่
สำมำรถท ำให้กลับมำมีก ำไรได้  และขอให้ค ำมั่นว่ำ เรำยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้กลับมำมีก ำไร 

 แนวทางด าเนินการในปี 2561 
สิ่งที่บริษัทยังคงต้องท ำต่อไป คือ หำยอดขำยมำเพิ่มเพื่อให้เกินจุดคุ้มทุน ด้วยวิธีกำรที่ได้ท ำมำอย่ำงต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี 2559 - 2560 เช่น เน้นหำงำนในกลุ่มเคร่ืองฉีดขนำดใหญ่  ที่มีคู่แข่งน้อยรำย  เป็นต้น  ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้งำน 
new model ที่จะเกิดขึ้นในปี 2561 และ 2562 จำกลูกค้ำปจัจุบัน และยังได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำกลุ่มใหม่ ที่เปน็ผู้
ประกอบรถยนต์ไฟฟ้ำรำยแรกๆ ของเมืองไทย ถึงแม้มูลค่ำกำรขำยรถยนต์ไฟฟ้ำจะไม่มำกในช่วงปีแรกๆ แต่เชื่อว่ำ จะ
เป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีในอนำคต   
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นอกจำกยอดขำยแล้ว ในส่วนต้นทุนกำรผลิต มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต โดยเพิ่มกำรใช้ Robot ใน 
Painting Process เพื่อลดปริมำณกำรใช้วัตถุดิบและปริมำณของเสียในกระบวนกำรผลิต  ส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรขำยและ
บริหำร มีกำรปรับอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยให้เหมำะสมสอดคล้องกับยอดขำย  ถึงแม้จะมีกำรปรับค่ำแรงขั้นต่ ำ เพิ่มขึ้นไป
ประมำณ 4.8%  ก็ต้องพยำยำมควบคุมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้อยู่ในอัตรำส่วนที่เหมำะสม 

 ผลงานท่ีส าคัญในปี 2560 
1. วันที่ 9 มีนำคม 2560 คณะกรรมกำรโครงกำรแนวร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

(CAC)  มีมต ิรับรองบริษัทเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. ได้รับเกียรติบัตร ด้ำนด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำรตำมโครงกำร

โรงงำนสีขำว ระดับ 3 จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
3. ได้รับรำงวัล "Good Cooperation Award" จำก Kawasaki Motor Enterprise (Thailand) Co., Ltd.  
4. ได้รับผลกำรประเมิน กำรก ำกับดูแลกิจกำรในระดับ ”ดีเลิศ” จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท

ไทย 
นี้เป็นเพียงตัวอย่ำงบำงส่วนของรำงวัลที่บริษัทได้รับ ซึ่งรำยละเอียดสำมำรถดูได้จำกรำยงำนประจ ำปี 2560 ที่ได้

จัดส่งให้แล้ว 

นอกจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจแล้ว บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อยกระดับสังคม และชุมชน อย่ำงต่อเน่ือง 
โดยให้พนักงำนทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ 

บริษัทได้พยำยำม สร้ำงให้พนักงำนมีควำมตระหนัก ถึงสังคมเร่ิมแรกของตัวเอง คือ สังคมที่บ้ำนเกิด โดยกำร
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม “ผ้ำป่ำสู่บ้ำนเกิด” เพื่อให้พนักงำนกลับไปพัฒนำบ้ำนเกิดของตนเอง 

นอกจำกนั้น บริษัทพยำยำมส่งเสริมสังคมที่ใกล้ตัวพนักงำนที่สุด คือ ครอบครัวของพนักงำนเอง โดยกำร “มอบ
ของขวัญวันเด็ก” เพือ่ให้เกิดควำมผูกพันระหว่ำงกันมำกขึ้น 

ในส่วนกิจกรรมภำยใน เช่น ท ำบุญวันปีใหม่ กิจกรรมวันแม่ มอบทุนกำรศึกษำบุตรของพนักงำนทุกคน กำร
บริจำคโลหิต 

นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดกิจกรรม ให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงำน โดยในปี 2560 ได้พำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงำน 
สุวินทวงศ์  และได้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกันอย่ำงเป็นประโยชน์  ส ำหรับในป ี 2561 บริษัทยังจัด
กิจกรรมเหมือนเดิม โดยท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถลงชื่อได้ที่โต๊ะด้ำนหน้ำ และจะไปเยี่ยมชมที่โรงงำนไหนนั้น  ขอดูควำม
เหมำะสมในเร่ืองสถำนที่และเวลำ จำกนั้นจึงแจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้รับทรำบอีกคร้ัง  

เมื่อคุณปรีชำ เตชะไกรศรี รำยงำนจบ  ประธานฯ  ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมี
ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แสดงควำมคิดเห็น และสอบถำม ดังนี้   

คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น  ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ  รำยงำนประจ ำปี 2560  หน้ำที่ 15  ข้อ 6 นโยบำยกำร 

จ่ำยเงินปันผล ตัวเลข “ก ำไรสุทธิ” ลดลงต่อเน่ืองทุกปี ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่ำนก็มีควำมเป็นห่วงบริษัท และได้สอบถำมว่ำ 
ค าถาม   บริษัทมีปัญหำหลักๆ เร่ืองอะไร และในปี 2561 จะมีแนวทำงแก้ไขให้กลับมำมีก ำไรได้อย่ำงไร, อัตรำก ำลัง 
              กำรผลิตปัจจุบันเท่ำไหร่   



 
                                                                                                                                              

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561  
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 

7 

ประธานฯ   ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น และมอบหมำยให้คุณปรีชำ เตชะไกรศรี กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้ตอบค ำถำม  

ค าตอบ       - ปัญหำหลักของบริษัท คือ ยอดขำยยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทเคยท ำยอดขำยได้ 1,900 ล้ำนบำท  
       แต่ปัจจุบันยอดขำยอยู่ที่ 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งต่ ำกว่ำจุดคุ้มทุน  เน่ืองจำก อุตสำหกรรมยำนยนต์ยังฟื้นตัวไม่ 
       เต็มที่ และรถรุ่นใหม่ๆ ที่ออกแบบชิ้นส่วนยำนยนต์ถูกลง จึงส่งผลต่อยอดขำยที่ลดลงตำมสัดส่วนของ 
       ชิ้นส่วนยำนยนต์ที่รำคำถูกลงด้วย ทั้งที่ยอดกำรผลิตเท่ำเดิม  
  - แนวทำงแก้ไข จะพยำยำมด ำเนินกำรหำยอดขำยมำเพิ่มให้มำกที่สุด 
  - อัตรำก ำลังกำรผลิตปัจจุบันใช้ประมำณ 50 - 60% 

ประธานฯ     ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเสนอให้ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560  
                      ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  
       
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมตรัิบทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2560 
 
วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี  

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2560 

คุณจุมพล เตชะไกรศรี  เป็นผู้รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้ 

   ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทรำบรำยงำนผู้สอบบัญชี ส ำหรับ
รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ จำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  มีรำยละเอียดปรำกฏอยู่
ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทที่อยู่ในรูปของ CD  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมำยเชิญประชุม และได้เปิดเผย
บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุป รำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ให้
ที่ประชุมทรำบดังนี้ 

ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 
              

หนว่ย : ล้านบาท 2560 2559
สินทรัพย์หมนุเวียน 338.04 365.76
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 755.00 688.56
    รวมสนิทรัพย์ 1,093.04 1,054.32
หนี้สินหมนุเวียน 624.23 635.10
หนี้สินไมห่มนุเวียน 24.49 38.78
รวมหนี้สิน 648.72 673.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น 444.32 380.44
    รวมหนี้สนิ และ
    สว่นของผู้ถือหุ้น 1,093.04 1,054.32
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และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 
         
เมื่อคุณจุมพล เตชะไกรศรี รำยงำนจบ  ประธานฯ  ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมหรือมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมประชุมได้แสดงควำมคิดเห็น และสอบถำม ดังนี้   

คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงควำมคิดเห็นและแนะน ำ  ดังนี้ 
  1.  รำยงำนประจ ำปี 2560 หน้ำที่ 65 ย่อหน้ำที่ “ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ 

  ข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอ่ืน”  โดยส่วนตัวคิดว่ำ ค ำนี้ไม่เหมำะสม ขอเสนอให้ท่ำนประธำนฯ แจ้งต่อ  
  ผู้ตรวจสอบบัญชี  ให้เปลี่ยนค ำใหม่  เช่น  ข้ำพเจ้ำให้ควำมเชื่อมั่นต่องบกำรเงิน เป็นต้น 

  2. หน้ำ 100 หมำยเหตุ 18 ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ถำวร ขอเสนอให้มีกำรเพิ่มรำยละเอียดด้วย 

จำกนั้นได้สอบถำมว่ำ  
ค าถาม หน้ำที่ 64 หัวข้อ กำรตีรำคำที่ดิน ขอให้ชี้แจงค ำว่ำ “ควำมเสี่ยง”  
ประธานฯ  ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอรับค ำแนะน ำ เพื่อไปด ำเนินกำรต่อ จำกนั้นได้ขอให้คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์  

     ผู้ตรวจสอบบัญชี  เป็นผู้ตอบค ำถำม 

ค าตอบ -ควำมเห็นของผู้สอบบัญชี  ในหน้ำที่ 64  ค ำว่ำ “ควำมเสี่ยง”  เป็นค ำทำงวิชำกำร ที่จะใช้เขียนในงบกำรเงิน  
  ซึ่งงบกำรเงินของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ทั่วๆ ไป ก็จะใช้ค ำนี้เช่นกัน  
 -ค ำว่ำ “ควำมเสี่ยง” ในที่นี้มิใช่เร่ืองอันตรำย แต่เป็นเร่ืองของผู้สอบบัญชี ที่ต้องให้ควำมส ำคัญในประเด็น   
  ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ว่ำมีจุดใดบ้ำงที่มีโอกำสเกิดขึ้นแล้วท ำให้มีข้อผิดพลำดที่เป็น 
  สำระส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่องบกำรเงิน  ตัวอย่ำงเช่น รำยได้  ผู้สอบบัญชีจะตรวจเช็คว่ำ กำรบันทึกรำยได้ 
  เป็นไปตำมมำตรฐำนหรือไหม หรือมีกำรตบแต่งรำยได้ให้สูงผิดจำกควำมเป็นจริงหรือไหม  เป็นต้น   
 -ในปี 2560 ทำงบริษัทได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   ซึ่งได้ก ำหนดไว้ว่ำ บริษัท 
  สำมำรถที่จะบันทึกกำรตีรำคำที่ดินใหม่ได้ เพื่อให้สะท้อนรำคำที่ดินในปัจจุบัน (เดิมบันทึกรำคำที่ดินเมื่อ 10   
  ปีที่แล้ว)  สรุป ไม่มีประเด็นควำมเสี่ยง และบริษัทได้ด ำเนินกำรถูกต้องตำมมำตรฐำนบัญชี 

ในระหว่ำงกำรประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองจ ำนวน 
 51 รำย ผู้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 86 รำย รวมทั้งสิ้น 137 รำย คิดเป็น 141,930,656 หุ้น เท่ำกับร้อยละ 66.32 ของจ ำนวน 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2559

รวมรายได้ 1,072.67 1,097.75

ต้นทนุขายและบริการ (972.82) (1,026.88)

ก าไรขั้นต้น 99.85 70.87

รายได้อ่ืน 7.97 13.02

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (155.00) (150.40)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (47.18) (66.51)

ต้นทนุทางการเงิน (17.42) (17.93)

รายได้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 13.28 16.91

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบังวด (51.32) (67.53)

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิ 115.20 0.00

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด 63.88 (67.53)

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ (บาทต่อหุ้น) (0.24) (0.32)
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หุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 
ประธานฯ  ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

     ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้  

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 141,930,656 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทรำบ   
รำยงำนผู้สอบบัญชีส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  

 
วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธำนฝ่ำยบริหำร เป็นผู้รำยงำนต่อที่ประชุม 
 จำกผลประกอบกำรประจ ำปี 2560 บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน 51.32 ล้ำนบำท ซึ่งสำเหตุของกำร
ขำดทุนได้น ำเสนอให้ทรำบแล้วในวำระที่ 2   ผมต้องขอโทษต่อผู้ถือหุ้นจำกผลประกอบกำรในปีที่ผ่ำนมำ และหวัง
อย่ำงยิ่งว่ำ บริษัทควรจะมีผลด ำเนินกำรที่มีผลก ำไรในทุกๆ ปี   

 ในวำระนี้ คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นควรเสนองดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ส ำหรับผลด ำเนินงำนต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึง 31 ธันวำคม 2560  

ประธานฯ  ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 141,930,656 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตงิดจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560  
 ส ำหรับงวดวันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
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วาระที่  5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

บรษิัทปฏิบัตติำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 ก ำหนดไว้ว่ำ  ใน
กำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมโดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรจะออกแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสำม 

กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนั้น อำจเลือกกลับเข้ำรับต ำแหน่งอีกวำระหนึ่งก็ได้ 

ในปีนี ้บริษัทมีกรรมกำรทั้งหมด 12 ท่ำน ส ำหรับกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระในกำรประชุมครั้งนี้ มีจ ำนวน 
4 ท่ำน คือ 

    1.   คุณเผ่ำเทพ  โชตินุชิต  
                2.   คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี 
    3.   คุณวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ 
    4.   ดร.โกศล  สุรโกมล 

เพื่อควำมโปร่งใส ในกำรพิจำรณำวำระนี้ กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งทั้ง 4 ท่ำน ได้แจ้งควำมจ ำนงขอออก
จำกห้องประชุม 

จำกกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระและบุคคล เพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม – 31 ธันวำคม 2560 โดยวิธีกำรเสนอผ่ำนทำงจดหมำย
อิเลคทรอนิคส์หรือทำงโทรสำรนั้น ผลปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระและชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรของบริษัท  จึงเรียนมำเพื่อทรำบ   

คณะกรรมกำรสรรหำและกรรมกำรบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสม คุณสมบัติ 
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญแล้ว ตำมรำยละเอียดของกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ในเอกสำรแนบ 3 เห็นควรเสนอชื่อ
กรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระเข้ำเป็นกรรมกำรของบริษัทอีกวำระหนึ่ง จ ำนวน 4 ท่ำน ตำมรำยชื่อที่น ำเสนอ  

ส ำหรับวำระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติที่ดี ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีกำรลงคะแนนเสียงในวำระ
เลือกตั้งกรรมกำรมีควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนมำกยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด 

ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซึ่งทำงบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว  

ประธานฯ   ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมประชุมได้สอบถำม ดังนี้ 

คุณปรกธน แสงนิล   ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

สอบถาม   1. ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรอิสระ มีจุดเด่นเรื่องอะไร 
        1.1 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรอิสระ สำมำรถเชื่อมโยงกลยุทธ์ที่บริษัทวำงไว้ได้อย่ำงไร 



 
                                                                                                                                              

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561  
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 

11 

    2. คณะกรรมกำร มีกำรหำรือ เร่ืองกรรมกำรอิสระที่ปฎิบัติหน้ำที่เกินกว่ำ 9 ปหีรือไม่ และถ้ำเป็นกรรมกำร
อิสระต่อจะคงควำมเป็นอิสระในตัวเองอย่ำงไร และในอนำคตจะมีนโยบำยในกำรก ำหนดระยะเวลำกำร
ด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระหรือไม่ 

ประธานฯ     ได้กล่ำวขอบคุณผู้รับมอบฉันทะ และได้ตอบค ำถำม โดยขอตอบรวมกันทั้งสองข้อ ดังนี้ 

บริษัทไดช้ี้แจง เหตุผลไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบแล้ว สรุปใจควำม ดังนี้  

-คณะกรรมกำร ได้พิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำว่ำ กรรมกำรที่ได้รับเสนอชื่อ  
เป็นกรรมกำรอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมที่กฎหมำยก ำหนด ตลอดจนมีควำมรู้
ควำม สำมำรถ และตลอดระยะเวลำของกำรด ำรงต ำแหน่ง ได้ให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท   

-เพรำะฉะนั้น หลักเกณฑ์และระเบียบ ที่ก ำหนดว่ำกรรมกำรอิสระไม่ควรด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปีนั้น ซึ่ง
เป็นควำมห่วงใยของผู้ถือหุ้นและองค์กร ที่คิดว่ำควำมอิสระในกำรบริหำรจะลดน้อยลง ทั้งนี้ ขอเรียนว่ำ 
กรรมกำรทีไ่ด้รับกำรคัดสรรให้กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่งนั้น เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และเหมำะสม พร้อมที่จะท ำงำนร่วมกันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมกำรได้เล็งเห็นประโยชน์
จำกข้อดีในเร่ืองนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติให้กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 

             -ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบำยก ำหนดระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ เน่ืองจำกกรรมกำร
อิสระทั้ง 5 ท่ำนของบริษัท มีควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ และมีควำมสำมำรถหลำกหลำยที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นอิสระมำโดยตลอด 

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล ดังนี้ 
 

กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสยีง 

ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

1 คุณเผ่าเทพ    โชตินุชิต 141,930,656 100 0 0 0 0 0 0 

2 คุณสุเมธ        เตชะไกรศร ี 141,930,656 100 0 0 0 0 0 0 

3 คุณวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์        141,930,656 100 0 0 0 0 0 0 

4 ดร.โกศล       สุรโกมล 141,930,656 100 0 0 0 0 0 0 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งต้ังกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำเป็น 
                            กรรมกำรบริษัทฯ อีกวำระหนึ่ง 

ประธานฯ  ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนส ำหรับวำระนี้จำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน เพื่อที่จะสำมำรถตรวจสอบได้ใน 
ภำยหลัง และได้เชิญกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำห้องประชุม พร้อมทั้งไดแ้สดงควำมยินดี และกล่ำวต้อนรับกรรมกำร 
ทั้ง 4 ท่ำน กลับมำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง  
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วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 

 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธำนกรรมกำรบริหำร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวำระนี้ เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่
ประชุม  

   ตำมข้อบังคับที่ 16 ค่ำตอบแทนและโบนัสจำกผลกำรด ำเนินงำน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก ำหนด 
ซึ่งจำกกำรที่บริษัทฯ มีผลประกอบกำรในปี 2560 ที่ขำดทุน  

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอ งดจ่ำยโบนัสจำก
ผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 และพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 2,919,000 บำท ซึ่ง
จ่ำยเท่ำกับปี 2560 ตำมเอกสำรแนบที่ 4 ในจดหมำยเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

   ในระหว่ำงกำรประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จ ำนวน 55 รำย ผู้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 86 รำย รวมทั้งสิ้น 141 รำย คิดเป็น 141,966,657 หุ้น เท่ำกับร้อยละ 66.34 ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 

ประธานฯ  ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

   ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 
  

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 114,338,051 80.54 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 27,628,606 19.46 

4.  บัตรเสีย 0 0 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตงิดจ่ำยโบนัสจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560  
 และอนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 จ ำนวนเงิน 2,919,000 บำท (จ่ำยเท่ำปี 2560) 
 ทั้งนี้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวำระนี้ 
 
วาระที่  7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  ประจ าปี 2561 

 เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่ง
ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี  คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจ ำนวน 4 รำย คือ 
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คุณเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที ่
7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 5113 จำกบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ ำปี 2561 เป็นปีที่ 4 พร้อมทั้งอนุมัติค่ำสอบบัญชีจ ำนวนเงิน 1,010,000 บำท และค่ำบริกำรส ำหรับกำรตรวจสอบ
ตำมแนวที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 2 บัตร บัตรละ 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 20,000 บำท 
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 5 

ประธำนฯ   ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

      ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

      ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 141,966,657 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งต้ัง คุณเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 3759  
และ/หรือ คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ 
ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 5113 จำกบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 พร้อม
ทั้งอนุมัติค่ำสอบบัญชีจ ำนวนเงิน 1,010,000 บำท และค่ำบริกำรส ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวที่
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 บัตร บัตรละ 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 20,000 
บำท                        

วาระที่ 8  เร่ืองอื่น ๆ  

ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด มีข้อเสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อที่ประชุม
หรือไม่   

เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะ  ประธำนฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดที่มีควำมประสงค์ จะเยี่ยม
ชมโรงงำนของบริษัทฯ สำมำรถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้ำนหน้ำของห้องประชุม  

ประธำนฯ ในนำมตัวแทนคณะกรรมกำรบริษัท ได้กล่ำวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลำมำร่วมในกำร
ประชุมครั้งนี ้และขอบคุณพนักงำนทุกคนที่มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเหน็ดเหนื่อยและรับผิดชอบด้วยกัน 
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ตลอดมำในปีที่แล้ว และบริษัทจะต้องแก้ไขจุดอ่อนต่ำงๆ ให้หมดไป พร้อมที่จะปฏิบัติงำนในปี 2561 ด้วยควำมมุ่งมั่น
และเต็มก ำลังควำมสำมำรถต่อไป พร้อมทั้งอ ำนวยพรให้ทุกท่ำนจงประสพควำมสุข ควำมเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และ
ขอปิดกำรประชุม 

 
ปิดประชุมเวลำ 15:00 น. 
 
 
 
 
 
 
               ลงชื่อ.........................................................................ประธำนที่ประชุม 
                        (พลเอก เทอดศักดิ์  มำรมย์)   
 
 
 
 
 
               ลงชื่อ.........................................................................ผู้บันทึกกำรประชุม 
                        (นำงสำวพรทิพย์  พ่วงทรัพย์)   


