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12. คุณไพรัช   สหเมธำพัฒน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ/ 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

สรุป บริษัทมีกรรมกำรทั้งสิ้น 12 ท่ำน มำร่วมประชุมครบ 12 ท่ำน คิดเป็น 100% ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

ผู้บริหาร 
1. คุณโกเวท  ลิ้มตระกูล ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
2. คุณนีรนำท  พรหมนำรถ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร/ CFO 
3. คุณนวลอนงค์ ศุกร์คณำภรณ์ ผู้ช่วย CFO 
4. คุณปริญญำ  แก้วล้วน ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. คุณจิโรจ  ศิริโรโรจน ์  

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. คุณเมธี  อันอดิเรกกุล 

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

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 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ไปยังบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด เสนอบุคคลและระเบียบวำระ 
ดังกล่ำว เข้ำสู่กำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

ชี้แจงวิธีกำรลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

 กำรออกเสียงลงคะแนน  จะกระท ำโดยเปิดเผย โดยให้นับ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ  ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ 
               เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน   เว้นแต่กรณ ี  
 ผู้รับมอบฉันทะ จำกผู้ลงทุนต่ำงประเทศ ที่แต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น      
 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  2562 และแจ้งต่อที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่ำด้วยกำรประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 
35 ก ำหนดไว้ว่ำ กำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำประชุมรวมกันไม่น้อย
กว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด  จึงจะครบองค์ประชุม  

ขณะนี ้ มีผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง 31 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 58,644,146 หุ้น และผู้มอบฉันทะ
จ ำนวน 69 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 86,307,700 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจ ำนวน 100 รำย  ถือหุ้น
รวมกันทั้งสิ้น 144,951,846 หุ้น คิดเป็น 67.73%  ครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท  จึงขอเปิดกำรประชุม 
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วาระที่  1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

    บริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ภำยใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่ 
สำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และ
ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้น ำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 
เมษำยน 2561 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมถูกต้องควบถ้วน รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ให้
ที่ประชุมพิจำรณำเพื่อรับรอง   

ประธานฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมประชุมได้แสดงควำม
คิดเห็น ดังนี้   

ผู้ถือหุ้น: คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ จดหมำยเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ปรับรูปแบบใหม่ เป็น
แบบ 2 แผ่นเปิดผนึก (sealed) เข้ำใจว่ำเป็นกำรลดกระดำษ เพื่อช่วยลดภำวะโลกร้อน แต่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะพิมพ์ใบ
มอบฉันทะเพื่อมอบให้ผู้อ่ืนเข้ำประชุมแทน ขอให้คณะกรรมกำรช่วยพิจำรณำเพิ่มใบมอบฉันทะและแผนที่แนบมำกับ
จดหมำยเชิญประชุมรูปแบบใหม่ด้วยครับ  
คณะกรรมการบริษัท: ขอรับพิจำรณำเร่ือง เพิ่มใบมอบฉันทะและแผนที่แนบมำกับจดหมำยเชิญประชุมรูปแบบใหม่ 
ตำมที่ผู้ถือหุ้นแสดงควำมเห็น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำม หรือ
ขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอ่ืน จึงขอให้ที่ประชุมกรุณำออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมจึงพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 144,951,846 100 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
 
วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  

     คุณปรีชำ เตชะไกรศรี กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ดังต่อไปนี้ 
   อุตสาหกรรมยานยนต์  

ป ี2561 มียอดกำรผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 2.16 ล้ำนคัน ซึ่งเป็นยอดผลิตที่สูงสุดในรอบ 5 ป ีเพิ่มขึ้นจำกปีที่
แล้ว 8.99% ยอดที่เพิ่มขึ้นมำจำกยอดขำยในประเทศ 1.04 ล้ำนคัน สูงกว่ำปีที่แล้วประมำณ 20%  อันเป็นผลมำจำกกำร
เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ และเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจำกกำรลงทุนของภำครัฐและเอกชน กำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อย และ
เกษรตกร รวมถึงควำมเชื่อมั่นภำคอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้น 
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ในปี 2562 คำดว่ำยอดกำรผลิตรถยนต์น่ำจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือผลิตเท่ำกับปีที่แล้ว อันเป็นผลมำจำกควำม
ผันผวนของกำรส่งออก 

   ผลการด าเนินงานของบริษัท 
  จำกกำรเติบโตของกำรผลิตรถยนต์ ท ำให้บริษัทมียอดขำยที่เพิ่มขึ้นจำก 1,073 ล้ำนบำท ในปี 2560 เพิ่มเป็น 

1,171 ล้ำนบำท โตขึ้น 98 ล้ำนบำท หรือประมำณ 9%  เป็นยอดขำยชิ้นส่วนพลำสติก 1,068 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 108 ล้ำน
บำท  และยอดขำยแม่พิมพ์ 103 ล้ำนบำท ลดลง 10 ล้ำนบำท อันเป็นผลมำจำกช่วงเวลำกำรรับรู้รำยได้งำนแม่พิมพ์ และ
บริษัทมีงำนระหว่ำงท ำอยู่ในสินค้ำคงเหลือมำกกว่ำ 70  ล้ำนบำท ที่รอส่งมอบและรับรู้รำยได้ในปี 2562 

โครงสร้ำงรำยได้ ยอดขำยชิ้นส่วนพลำสติกรถยนต์ยังคงเป็นรำยได้หลัก โดยเพิ่มขึ้นจำก 75.81% ในปี 2560 
เป็น 82.53% ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 149 ล้ำนบำท ในขณะที่เรำมีโครงสร้ำงรำยได้จำกอุตสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำลดลง
จำก 12.71%  เหลือ 7.86%  แต่โดยภำพรวมบริษัทมียอดขำยโตขึ้น 98 ล้ำนบำท หรือประมำณ 9% ตำมที่ได้กล่ำวไป
แล้วในข้ำงต้น  

จำกยอดขำยบริษัทที่เพิ่มขึ้นประมำณ 98 ล้ำนบำท หรือประมำณ 9% บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธ ิ
36.75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น -3.14%   

อย่ำงไรก็ตำม ผลประกอบกำรของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเร่ิมมีก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 4/2561 และเมื่อ
เทียบกับปี 2559 และ 2560 บริษัทขำดทุนน้อยลง อันเป็นผลมำจำกอัตรำก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ที่เพิ่มขึ้นประมำณ 2% 

ผมในฐำนะของผู้บริหำรระดับสูง ต้องขอโทษผู้ถือหุ้นทุกท่ำนด้วย ที่ยังไม่สำมำรถท ำให้กลับมำมีก ำไรได้ 
แต่เรำยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กลับมำมีก ำไร สิ่งที่ยังคงต้องท ำต่อไป คือ หำยอดขำยมำเพิ่ม ควบคุมต้นทุน
เพื่อให้ปี 2562 เป็นปีที่มก ำไร 

   ผลงานท่ีส าคัญในปี 2561 
1. Best Achievement Target Jidoka 2017 จำกบริษัท โตโยด้ำ โกเซ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2. Best Quality & Delivery Performance Supplier 2017 จำกบริษัท สยำมไอซิน จ ำกัด 
3. ได้รับคะแนนประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เต็ม 100% จำกสมำคมส่งเสริม

ผู้ลงทุนไทย  
4. ได้รับผลกำรประเมินให้เป็น 1 ใน 142 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดำว) จำก

จ ำนวนบริษัทจดทะเบยีนที่เข้ำร่วมท ำกำรส ำรวจทั้งสิ้น 657 รำย 
นอกจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจแล้ว บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมเพื่อยกระดับสังคม และชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยให้พนักงำนทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรมภำยนอก ได้แก่ ผ้ำป่ำสู่บ้ำนเกิด, กิจกรรมวันเด็ก 
ในส่วนกิจกรรมภำยใน ได้แก่ ท ำบุญวันปีใหม่,  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเทศกำลวันสงกรำนต์, มอบทุนกำรศึกษำบุตร
พนักงำน และบริจำคโลหิต 

ในส่วนของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์ร่ัปชั่น บริษัทได้บรรจุเนื้อหำเร่ืองกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นใว้ในกำร
ปฐมนิเทศพนักงำน และจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรูใ้ห้กับพนักงำน จัดกิจกรรมประกวดค ำขวัญในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น 
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นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงำน ส ำหรับปี 2561 ได้พำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงำนกิ่งแก้ว  
และได้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน  ส่วนในปี 2562 บริษัทยังจัดกิจกรรมเหมือนเดิม โดยท่ำนผู้ถือหุ้น
สำมำรถลงชื่อได้ที่โต๊ะด้ำนหน้ำ ส่วนจะไปเยี่ยมชมที่โรงงำนไหน ขอดูควำมเหมำะสมในเร่ืองสถำนที่และเวลำ จำกนั้น
จึงแจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้รับทรำบอีกคร้ัง  

เมื่อคุณปรีชำ เตชะไกรศรี รำยงำนจบ  ประธานฯ  ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมี
ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แสดงควำมคิดเห็น และสอบถำม ดังนี้   

ผู้รับมอบฉันทะ: คุณเด่นชัย ด าพะธิก  ได้สอบถำม ดังนี้ 

ค าถามท่ี 1: ในปี 2562 บริษัทจะมีก ำไรไหม  

ค าถามท่ี 2: บริษัทจะได้รับผลกระทบจำกกำรเข้ำมำของรถยนต์ไฟฟ้ำหรือไม่ 

ประธานฯ   ได้กล่ำวขอบคุณผู้รับมอบฉันทะ และมอบหมำยให้คุณปรีชำ เตชะไกรศรี กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้ตอบ 

ค าตอบท่ี 1: เชื่อมั่นว่ำในปี 2562 จะกลับมำมีก ำไร 

ค าตอบที่ 2: จำกกำรประเมินสถำนกำรณ์ บริษัทคำดว่ำรถยนต์ไฟฟ้ำที่เข้ำมำเป็นผลดีกับบริษัท เพรำะหลักๆ ของ 

           ของรถยนต์ไฟฟ้ำจะมีน้ ำหนักเบำ ฉะนั้นชิ้นส่วนพลำสติกจึงได้เปรียบ ซึ่งตอนนี้บริษัทได้ลูกค้ำ 1 รำย 
    ที่เป็นผูผ้ลิตรถยนต์ไฟฟ้ำ 

ผู้รับมอบฉันทะ: คุณเมธี อันอดิเรกกุล  จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำม ดังนี้             
ค าถาม 1: บริษัทขำดทุนจนเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนปี 2561 ติดลบ เป็นเพรำะสำเหตอุะไร 
ค าถาม 2: ในปี 2561 บริษัทได้กู้เงินเพิ่มประมำณ 63 ล้ำนบำท มีผลต่อต้นทุนทำงกำรเงินที่สูงขึ้นหรือเปล่ำ และ 

        จะต้องเพิ่มทุนไหม                                 

ประธานฯ   ได้กล่ำวขอบคุณผู้รับมอบฉันทะ และมอบหมำยให้คุณนีรนำท พรหมนำรถ CFO เป็นผู้ตอบ  
ค าตอบที่ 1: สำเหตุที่เงินสดจำกกำรด ำเนินงำนติดลบ เพรำะส่วนหน่ึงเป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ขำดทุน จำกกำรที่ 

           บริษัทได้รับงำนพ่นสีที่เน้นคุณภำพสูงมำก ในกำรผลิตจึงเกิดของเสียจ ำนวนหนึ่ง  และอีกสำเหตุเป็น 
           เร่ืองปริมำณกำรผลิตที่ลดลงต่ ำกว่ำจุดคุ้มทุน ซึ่งบริษัทก็พยำยำมแก้ไขโดยกำรลดต้นทุนแปรผันและ 
           ควบคุมต้นทุนคงที่ไว้ได้ ส่งผลไตรมำส 4/2561 ท ำก ำไรได้ และอีกส่วนหน่ึงเป็นกำรลงทุนในเงินทุน 
           หมุนเวียนสุทธิที่เพิ่มขึ้น 

ค าตอบที่ 2: กำรกู้เงินเพิ่มประมำณ 63 ล้ำนบำท สำเหตุจำกกิจกรรมด ำเนินงำนของบริษัทมำกขึ้น จะเห็นว่ำยอดขำย 
     โตประมำณ 9% และอีกส่วนหน่ึงเป็นงำนผลิตของแม่พิมพ์ที่รอส่งบริษัทกู้เงินจำกสำเหตุที่ได้กล่ำวไป 
     แล้วข้ำงต้น 

    ด้ำนสภำพคล่อง ถ้ำพิจำรณำงบกระแสเงินสดจำกกิจกำรด ำเนินงำนก่อนเงินทุนหมุนเวียนจะเห็นว่ำ     
                        บริษัทยังมีสภำพคล่องที่จะด ำเนินกำรต่อได้และแนวโน้มเร่ิมดีขึ้น 
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ผู้ถือหุ้น: คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถำม ดังนี้   
ค าถาม 1: รำยได้รวมของบริษัทอยู่ที่ประมำณพันล้ำนบำทกว่ำๆ ถ้ำต้องกำรให้มีก ำไรก็ต้องเพิ่มยอดขำย ทำงบริษัท 
                มีควำมสำมำรถในกำรหำยอดขำยเพิ่มอย่ำงไร 
ค าถาม 2: ถ้ำควำมสำมำรถของบริษัทขำยได้แค่ประมำณพันล้ำนบำทบวกลบ และในไตรมำส 4/2561 บริษัทเร่ิม 

      มีก ำไร ด้วยต้นทุน ณ ขณะนี้กับรำยได้พันกว่ำล้ำนบำท ในปี 2562 บริษัทจะท ำก ำไรได้ไหม 

ประธานฯ   ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น และมอบหมำยให้คุณปรีชำ เตชะไกรศรี กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้ตอบ 
ค าตอบ 1: ควำมสำมำรถในกำรหำยอดขำยเพิ่ม ทำงบริษัทได้หำยอดขำยล่วงหน้ำไว้แล้ว ซึ่งลูกค้ำได้ยืนยันค ำสั่งซื้อ                                 

       แล้ว ฉะนั้น ในปี 2562 ยอดขำยของบริษัทจะเพิ่มมำกขึ้นประมำณ 5 – 10% 
ค าตอบ 2:  บริษัทมีควำมเชื่อมั่นว่ำ ในปี 2562 จะท ำก ำไรได้  

ผู้ถือหุ้น: คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ ในปี 2562 บริษัทตั้งเป้ำยอดขำยกี่พันล้ำนบำท 

คุณจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ตอบ เป้ำยอดขำยปี 2562 ถ้ำตอบเป็นตัวเลขแบบชัดๆ คงไม่ได้  แต่ในปี 2562 ตั้งเป้ำโต 

ประมำณ 10% ซึ่งยอดผลิตส่วนใหญ่ลูกค้ำก็ได้ยืนยันค ำสั่งผลิตเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว  ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภำพตลำด
อุตสำหกรรมยำนยนต์ด้วยว่ำแนวโน้มจะเป็นอย่ำงไร  ซึ่งปริมำณงำนที่เข้ำมำตำมประมำณกำรที่ตั้งเป้ำไว้ รวมทั้งกำร
ท ำกิจกรรมกำรลดต้นทุน บริษัทจึงมั่นใจว่ำในปี 2562 จะท ำก ำไรได้      

ประธานฯ   ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเสนอให้ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 
                    ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  
       
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมตรัิบทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2561 
 
วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี  

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2561 

คุณนีรนำท พรหมนำรถ  เป็นผูร้ำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้ 

   งบแสดงฐานะการเงิน โดยสรุปมสีินทรัพย์รวม 1,134 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 41.84 ล้ำนบำท 

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 79.89 ล้ำนบำท โดยเป็นรำยกำรส ำคัญเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ 41.23 ล้ำนบำท และกำร
เพิ่มขึ้นของสินค้ำคงคลังประมำณ 50 ล้ำนบำท  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 38.04 ล้ำนบำท โดยมีกำรลงทุนซื้อเคร่ือง
ฉีดขนำดใหญ่ 2 เคร่ืองประมำณ 25 ล้ำนบำท และเป็นกำรลงทุนเพื่อรักษำสภำพสินทรัพย์ประมำณ 20 ล้ำนบำท แต่มี
ค่ำเสื่อมรำคำประมำณ 68.25 ล้ำนบำท และสินทรัพย์รำยกำรอ่ืนๆ ลดลง ท ำให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 78.60 ล้ำนบำท เป็นหนี้ธนำคำรเพิ่มขึ้น 62.68 ล้ำนบำท เจ้ำหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น 12.34 ล้ำน
บำท ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 36.75 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรขำดทุนสุทธิ อัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.78 เท่ำ หนี้ธนำคำรต่อ
ทุน 1.35 เท่ำ  
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งบก าไรขาดทุน โดยสุรปมีรำยได้รวม 1,171.22 ล้ำนบำท ขำดทุนสุทธิ 36.75 ล้ำนบำท โครงสร้ำงรำยได้ไม่
เปลี่ยนแปลงมำกนัก ชิ้นส่วนพลำสติก 90%  แม่พิมพ์ 10% 

รำยได้ 1,171.22 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 98.55 ล้ำนบำท คิดเป็น 9.19% เป็นรำยได้จำกชิ้นส่วนพลำสติก 1,068.30 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 108.18 ล้ำนบำท อัตรำกำรเติบโตคิดเป็น 11.27%  รำยได้จำกแม่พิมพ์ 102.92 ล้ำนบำท ลดลง 9.63 
ล้ำนบำท อัตรำกำรเติบโตคิดเป็น -8.56%  

ก ำไรขั้นต้น 129.20 ล้ำนบำท 11.03%   อัตรำก ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมำณ 2%   ขำดทุนก่อนดอกเบี้ยและภำษี  
-28.26 ล้ำนบำท อัตรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยและภำษีเพิ่มขึ้นประมำณ 2% และขำดทุนสุทธิ 36.75 ล้ำนบำท ขำดทุนน้อยลง 
14.57 ล้ำนบำท แต่มีก ำไรเงินสด (Cash Profit) 63.65 ล้ำนบำท 

งบกระแสเงินสด 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานใช้ไป 8.87 ล้านบาท 
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน  61.67 ล้ำนบำท แต่มีเงินลงทุนใน 

เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 70.44 ล้ำนบำท ตำมที่ได้กล่ำวในข้ำงต้น คือ เป็นกำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ 41.23 ล้ำนบำท 
จำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ในช่วงไตรมำส 4  และกำรเพิ่มขึ้นของสินค้ำคงคลัง  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ใช้ไป 45.67 ล้านบาท  
ตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น มีกำรลงทุนซื้อเคร่ืองฉีดขนำดใหญ่ 2 เคร่ืองขนำด 850 ตันและ 1300 ตัน รวมประมำณ 

25 ล้ำนบำท และเป็นกำรลงทุนเพื่อรักษำสภำพสินทรัพย์ประมำณ 20 ล้ำนบำท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น 44.64 ล้านบาท 
หนี้สินระยะยำวลดลง 17.95 ล้ำนบำท หนี้สินระยะยำวจำกกำรเช่ำซื้อเคร่ืองฉีดพลำสติก 2 เคร่ือง 25 ล้ำนบำท

โดยท ำสัญญำ 5 ปี  เหลือหน้ีสุทธิ 17.55 ล้ำนบำท  เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 63.28 ล้ำนบำท เพื่อใช้สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียน 

เมื่อคุณนีรนำท พรหมนำรถ รำยงำนจบ  ประธานฯ  ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมหรือ
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมประชุมได้แสดงควำมคิดเห็น และสอบถำม ดังนี้   

ผู้ถือหุ้น: คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ได้สอบถำม ดังนี้ 
ค าถาม 1: บริษัทซื้อเคร่ืองฉีดใหม่ 2 เคร่ือง เป็นกำรซื้อทดแทนเคร่ืองเก่ำ หรือเป็นกำรซื้อใหม่และจะสร้ำงรำยได้ 

        เพิ่มให้เท่ำไหร่  
ค าถาม 2: หมำยเหตุประกอบงบข้อ 8 รวมสินค้ำคงเหลือสุทธิปี 2561 มีมูลค่ำ 170 ล้ำนบำท ยอดสินค้ำคงเหลือที่ 

        มูลค่ำสูงมำกเป็นเพรำะอะไร และสำมำรถจ ำหน่ำยได้ไหม 
ประธานฯ  ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น และมอบหมำยคุณปรีชำ เตชะไกรศรีและคุณนีรนำท พรหมนำรถ เป็นผู้ตอบ 

ค าตอบ 1: เคร่ืองฉีดใหม่ 2 เคร่ือง ซื้อเพื่อทดแทนเคร่ืองเก่ำที่มีอำยุใช้งำนมำกกว่ำ 20 ปี รวมทั้งเป็นกำรเพิ่ม 
         ประสิทธิภำพกำรผลิต และเคร่ืองใหม่ประหยัดค่ำไฟฟ้ำลง 

ค าตอบ 2: สินค้ำคงเหลือสุทธิ 170 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 3 หมวดหลักๆ (1) หมวดวัตถุดิบ กำรสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นไป 
                 ตำมประมำณกำรตำมยอดสั่งผลิตของลูกค้ำ (2) งำนระหว่ำงท ำ รำยกำรหลักๆ เป็นงำนแม่พิมพ์  
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               (3) สินค้ำส ำเร็จรูปมูลค่ำไม่มำกนักใกล้เคียงกับปีที่แล้ว บริษัทไม่กังวลในเร่ืองสินค้ำด้อยค่ำ เน่ืองจำกเป็น 
               ธุรกิจที่ผลิตตำมค ำสั่งซื้อ (Made to order)    

ในระหว่ำงกำรประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
จ ำนวน 34 รำย ผู้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 70 รำย รวมทั้งสิ้น 104 รำย คิดเป็น 145,006,846 หุ้น เท่ำกับร้อยละ 67.76 ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 
ประธานฯ  ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

     ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้  

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 145,006,846 100 

2.  ไม่เหน็ด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทรำบ   
รำยงำนผู้สอบบัญชีส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  

 
วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 คุณปรีชำ เตชะไกรศรี เป็นผู้รำยงำนต่อที่ประชุม 
 จำกผลประกอบกำรประจ ำปี 2561 บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน 36.75 ล้ำนบำท คณะกรรมกำรพิจำรณำ
เห็นควรเสนองดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 
ส ำหรับผลด ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธนัวำคม 2561  

ประธานฯ  ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 145,006,846 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตงิดจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561  
 ส ำหรับงวดวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 
วาระที่  5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

บริษัทปฏิบัตติำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ 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 
ในปีนี้ บริษัทมีกรรมกำรทั้งหมด 12 ท่ำน ส ำหรับกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระในกำรประชุมครั้งนี้ มีจ ำนวน 

4 ท่ำน คือ 
    1.   คุณไพรัช  สหเมธำพัฒน์  
                2.   คุณปรีชำ  เตชะไกรศรี 
    3.   คุณอภิชำติ  เกษมกุลศิร ิ
    4.   คุณจุมพล  เตชะไกรศรี 

เพื่อควำมโปร่งใส ในกำรพิจำรณำวำระนี้ กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งทั้ง 4 ท่ำน ได้แจ้งควำมจ ำนงขอออก
จำกห้องประชุม 

จำกกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระและบุคคล เพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม – 31 ธันวำคม 2561 โดยวิธีกำรเสนอผ่ำนทำงจดหมำย
อิเลคทรอนิคส์หรือทำงโทรสำรนั้น ผลปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระและชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรของบริษัท  จึงเรียนมำเพื่อทรำบ   

คณะกรรมกำรสรรหำและกรรมกำรบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสม คุณสมบัติ 
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญแล้ว ตำมรำยละเอียดของกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน เห็นควรเสนอชื่อกรรมกำรที่ครบก ำหนด
ออกตำมวำระเข้ำเป็นกรรมกำรของบริษัทอีกวำระหนึ่ง จ ำนวน 4 ท่ำน 

และในปี 2562 บริษัทมีกำรเสนอชื่อกรรมกำรเพื่อด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ 1 ทำ่น ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
มำแล้วเกิน 9 ปีเป็นกรรมกำรอิสระต่อไปอีกวำระหนึ่งด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำว่ำ คุณไพรัช สหเมธำพัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
พร้อมทั้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตลอดระยะเวลำของกำรด ำรงต ำแหน่ง ได้ให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

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

ในระหว่ำงกำรประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
จ ำนวน 35 รำย ผู้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 70 รำย รวมทั้งสิ้น 105 รำย คิดเป็น 145,006,847 หุ้น เท่ำกับร้อยละ 67.76 ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด   

ประธานฯ   ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

         ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

         ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล ดังนี้ 

 

กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง ร้อยละ

(%) 

คะแนน

เสียง 

ร้อยละ

(%) 

คะแนน

เสียง 

ร้อยละ

(%) 

คะแนน

เสียง 

ร้อยละ

(%) 

1 คุณไพรัช     สหเมธาพัฒน์ 145,006,747 99.99 100 0.00001 0 0 0 0 

2 คุณปรีชา      เตชะไกรศร ี 145,006,847 100 0 0 0 0 0 0 

3 คุณอภิชาติ    เกษมกุลศิริ        145,006,847 100 0 0 0 0 0 0 

4 คุณจุมพล     เตชะไกรศร ี 145,006,847 100 0 0 0 0 0 0 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งต้ังกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำเป็น 
                            กรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง 

ประธานฯ  ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนส ำหรับวำระนี้จำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน เพื่อที่จะสำมำรถตรวจสอบได้ใน 
ภำยหลัง และได้เชิญกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำห้องประชุม พร้อมทั้งไดแ้สดงควำมยินดี และกล่ำวต้อนรับกรรมกำร 
ทั้ง 4 ท่ำน กลับมำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง  
 
วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 

 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธำนกรรมกำรบริหำร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวำระนี้ เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่
ประชุม  

   ตำมข้อบังคับที่ 16 ค่ำตอบแทนและโบนัสจำกผลกำรด ำเนินงำน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก ำหนด 
ซึ่งจำกกำรที่บริษัทมีผลประกอบกำรในปี 2561 ที่ขำดทุน  

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอ งดจ่ำยโบนัสจำก
ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 และพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 2,919,000 บำท ซึ่ง
จ่ำยเท่ำกับปี 2561  

ประธานฯ   ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
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    ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 
  

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 117,378,241 80.9467 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 27,628,606 19.0533 

4.  บัตรเสีย 0 0 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  

                        อนุมัตงิดจ่ำยโบนัสจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 และอนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี  

 2562 จ ำนวนเงิน 2,919,000 บำท (จ่ำยเท่ำปี 2561) 

 ทั้งนี้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวำระนี้ 
 
วาระที่  7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  ประจ าปี 2562 

 เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่ง
ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี  คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจ ำนวน 3 รำย คือ 
คุณเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที ่
7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 5113 จำกบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ ำปี 2562 เป็นปีที่ 5 พร้อมทั้งอนุมัติค่ำสอบบัญชีจ ำนวนเงิน 1,060,000 บำท และค่ำบริกำรส ำหรับกำรตรวจสอบ
ตำมแนวที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 1 บัตร บัตรละ 10,000 บำท เป็นเงิน 10,000 บำท  

ในระหว่ำงกำรประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จ ำนวน 36 รำย ผู้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 70 รำย รวมทั้งสิ้น 106 รำย คิดเป็น 145,006,947 หุ้น เท่ำกับร้อยละ 67.76 ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 

ประธานฯ   ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

      ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

      ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

 

 
 



 
                                                                                                                                              

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562  
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 

13 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 145,006,947 100 

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 2562 พร้อม
ทั้งอนุมัติค่ำสอบบัญชีจ ำนวนเงิน 1,060,000 บำท   และค่ำบริกำรส ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวที่
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 1 บัตร บัตรละ 10,000 บำท เป็นเงิน 10,000 บำท 

                        
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 

               เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 เร่ือง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ประกอบธุรกิจฉบับลงวันที่ 4 เมษำยน 2560 ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 รำยละเอียดดังนี้ 
 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 33. ให้มีกำรประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละ
หนึ่งคร้ัง กำรประชุมเช่นว่ำนี้ให้เรียกว่ำ “ประชุม
สำมัญ” กำรประชุมสำมัญดังกล่ำวให้กระท ำภำยในสี่
เดือนภำยหลังกำรสิ้นสุดรอบปี ทำงกำรบัญชีของ
บริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่น ให้เรียกว่ำ 
“ประชุมวิสำมัญ”       
          คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็
ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนที่จ ำหน่ำย
ได้ทั้งหมด หรือจ ำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ
คนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวน
หุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดเข้ำชื่อกันท ำหนังสือในฉบับ
เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมกำรประชุมวิสำมัญก็ได้ 

ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยในสี่เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท 
          กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง 
ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ           
          คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำร
ประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด  
จะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เร่ืองและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมกำร
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โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่ำให้เรียก
ประชุมเพื่อกำรใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมกำรต้องจัด
ประชุมภำยใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำก
ผู้ถือหุ้น 

ต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่
วันที่ได้รับหนงัสือจำกผู้ถือหุ้น 
          ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุม
ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ถือหุ้นทั้งหลำย
ซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้น
ตำมที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่สิบห้ำ
วันนับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรณสำม ใน
กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและ
อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
          ในกรณีที่ปรำกฎว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำร
เรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่คร้ังใดจ ำนวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่ต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำร
ประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษัท           

    ส ำหรับวำระนี้ จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานฯ   ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

      ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

      ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 145,006,947 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  

                            อนุมัตแิก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 
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วาระที่ 9  เร่ืองอื่น ๆ  

ประธานฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด มีข้อเสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อที่ประชุม
หรือไม่   

เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะ  ประธำนฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดที่มีควำมประสงค์ จะเยี่ยม
ชมโรงงำนของบริษัทสำมำรถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้ำนหน้ำของห้องประชุม  

ประธำนฯ ในนำมตัวแทนคณะกรรมกำรบริษัท ได้กล่ำวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลำมำร่วมในกำร
ประชุมครั้งนี ้และขอบคุณพนักงำนทุกคนที่มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเหน็ดเหนื่อยและรับผิดชอบด้วยกัน 
ตลอดมำในปีที่แล้ว และบริษัทจะต้องแก้ไขจุดอ่อนต่ำงๆ ให้หมดไป พร้อมที่จะปฏิบัติงำนในปี 2562 ด้วยควำมมุ่งมั่น
และเต็มก ำลังควำมสำมำรถต่อไป พร้อมทั้งอ ำนวยพรให้ทุกท่ำนจงประสพควำมสุข ควำมเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และ
ขอปิดกำรประชุม 

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


