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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 31 
ของ 

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) 
วนั เวลาและสถานท่ี 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องป่ินเกล้า 1 ชัน้ 9 ถนนบรมราชชนนี                        
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
                      
เนื่องจากประธานกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุในครัง้นีไ้ด้ ท่ีประชมุจึงพจิารณาเลอืก นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี                
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ  
 
ประธานได้กลา่วเปิดประชมุ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ รับเชิญเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้
 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายเชฐ พฒันกลุ     กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
2. นายแจน แดม  ปีเดอร์เซน่   กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน 
3. นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี   กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน 
4. ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. นายกลุเวช  เจนวฒันวิทย์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายรักชยั  สกลุธีระ    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  
1. นางสาวสมจิตร บญุพิบลูย์มิตร   ผู้จดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน  
2. นายธนวฒัน์ กลุประเสริฐรัตน์   ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกฎหมาย 
3. นายธเนตร  ข าเชิดชไูชย     ผู้จดัการฝ่ายพาณิชย์ 
4. นายพงษ์สนิ  มว่งศรี   ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม 
5. นายมณฑป  พ้นภยั   ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท  
 นายสรัุตน์  จนัทร์แก้ว  
ตวัแทนจากบริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั   
 นางสาววธู  ขยนัการนาวี        ผู้สอบบญัชี 
 นางสาวสทุธิรักษ์  ฟักออ่น        ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี                                                                                                             
เลขานกุารบริษัท                                                                                                                                                                                                  

นางสาวพชัรีย์  มณีธรรมวงศ์   เลขานกุารบริษัท     
ระเบียบการลงคะแนน                                                                                                                                                               
ก่อนการประชมุ ประธานได้อธิบายระเบยีบในการออกเสยีงลงคะแนน โดยให้ถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง การประชมุจะ
ด าเนินการตามระเบียบวาระท่ีก าหนด โดยไมม่ีการแทรกวาระการประชมุที่ไมไ่ด้บรรจไุว้ในวาระแตอ่ยา่งใด การออกเสยีง
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ลงคะแนนหรือการลงมตใินแตล่ะวาระ ให้กระท าด้วยการท าเคร่ืองหมาย “กากบาท” หรือ เคร่ืองหมาย “ถกู” ในบตัร
ลงคะแนน ที่บริษัทจดัให้ในแตล่ะวาระ  ในบตัรลงคะแนนจะแบง่ออกเป็นช่องสทีี่ชดัเจน  
 ช่องสเีขยีว   หมายถึง     อนมุตัิ                                                                                                          
 ช่องสแีดง    หมายถึง     ไมอ่นมุตัิ                                                                                                         
 ช่องสเีหลอืง   หมายถึง     งดออกเสยีง 
ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ 
ในแตล่ะวาระท่ีมกีารลงมติหรือออกเสยีงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
ลงคะแนนในบตัรตามวาระนัน้ ๆ  
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุให้ทราบถึงจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้        

     จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 6 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 64 ทา่น  (รวมทัง้ผู้ที่เข้ามาระหวา่งการประชมุ) คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 
109,812,210 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด  121,500,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 90.38 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองทัง้หมด 17  ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด  1,827,820 หุ้น  คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 1.50  

 ผู้ที่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 47 ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 107,984,390 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
88.88  

ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  ลงนามตรวจสอบโดย นายสรัุตน์  จนัทร์แก้ว  ที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
บริษัท ประธานจงึกลา่วเปิดการประชมุและเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2557 
 
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่30 ได้จดัขึน้ท่ีโรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องอรุณอมัรินทร์ 3 ชัน้ 2 
ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2557 และมีการจดัท ารายงาน
การประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 30 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2557 
 
มติที่ประชมุ     รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 30 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2557 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 อนมุตัิ จ านวน  109,793,180 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.983 
 ไมอ่นมุตัิ จ านวน                          0         เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.000 
 งดออกเสยีง จ านวน             19,030      เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.017 
 รวมจ านวน  109,812,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.000 
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วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2557 
 
ประธานมอบหมายให้นายเชฐ พฒันกลุ กรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน และตอบข้อซกัถามแก ่
ผู้ ถือหุ้น 
 
นายเชฐ พฒันกลุ ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2557 ดงันี ้
 

    2557 2556 2555 

รายได้ (ล้านบาท) 1,245.35 1,420.11 1,581.68 

คา่ใช้จา่ย (ล้านบาท) 1,205.72 1,378.09 1,447.44 

ก าไรสทุธิตอ่ปี (ล้านบาท) 31.42 33.42 103.43 

ก าไรตอ่หุ้น  (บาท) 0.26 0.28 0.85 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 121.50 121.50 121.50 

สนิทรัพย์   (ล้านบาท) 934.32 988.48 1,081.19 

หนีส้นิ (ล้านบาท) 323.80 379.00 444.38 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 610.52 609.48 636.81 

มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 5.02 5.01 5.24 

 
ผลประกอบการในปี 2557 ยอดขายอยูท่ี ่1,245.35 ได้ลดลงจากเดิม สาเหตไุด้ระบอุยูใ่นแบบ 56-1  
(แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี) อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีความพยายามและมุง่มัน่ที่จะรักษายอดขายในกลุม่ลกูค้า
หลกัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศไว้  
 
ผลประกอบการในปี 2557 มีก าไร  31.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 2 ล้านบาท โดยบริษัทยงัคงรักษาก าไรไว้
ได้เนื่องจากบริษัทยดึฐานลกูค้าประจ าที่ดีไว้ได้ แตส่าเหตทุี่ก าไรลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมสว่นหนึง่ และเกิด
จากสภาวะของธุรกิจเฉพาะตวัสว่นหนึง่ สง่ผลกระทบท าให้ยอดขายลดลง บริษัทได้ด าเนินการโดยผู้บริหารและพนกังาน
ของบริษัทชว่ยกนัลดต้นทนุและเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ แตก็่ยงัท าให้ยอดขายลดลง 200 ล้านบาท และก าไรลดลง 2 
ล้านบาท  
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ฝ่ายบริหารมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาและรักษาผลประกอบการของบริษัทให้ได้ดีที่สดุเทา่ทีจ่ะท าได้ โดยบริษัทได้มีการวเิคราะห์
เพื่อท่ีจะประเมินผลวา่จะด าเนินการอยา่งไรตอ่ไปในอนาคต ฝ่ายบริหาร พนกังาน และคณะกรรมการได้วเิคราะห์และ
จดัท าแผน 5 ปี และ 10 ปี  เพื่อปรับกลยทุธ์ให้ทนักบัสถานการณ์ในปัจจบุนั บริษัทไมไ่ด้นิ่งนอนใจ มีความมุง่มัน่จะท าให้
ดีกวา่นี ้บริษัทได้จดัสรรอตัราก าลงั ต้องมยีทุธปัจจยัที่พร้อมเพื่อออกไปตอ่สู้กบัภายนอก เพื่อให้ได้รับผลที่ดีตามมา 
ดงันัน้ บริษัทจงึมีแผนการปรับแผนกลยทุธ์ของบคุลากร เพราะบคุลากรเป็นปัจจยัส าคญัอนัดบั 1 สว่นเงินทนุส าคญั
อนัดบั 2 และเทคโนโลยีอนัดบั 3  บริษัทได้สร้างต าแหนง่ใหมใ่นทีมบริหารขึน้มา คือ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ เนื่องจาก
อนาคตบริษัทจะต้องท าอะไรท่ีแตกตา่งจากเดิม และท าให้คูค้่าเหน็วา่บริษัทมีความนา่สนใจหลายประการและยินดีทีจ่ะ
ร่วมเป็นคูค้่ากบับริษัท เพื่อบริษัทจะได้ด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืนและเดินไปข้างหน้าอยา่งมัน่คง  
 
ปัจจบุนัสนิค้าของบริษัท มีคูแ่ขง่หลากหลาย แตบ่ริษัทจะต้องท าให้มีมลูคา่เกิดขึน้ ซึง่อยูร่ะหวา่งการวางแผน ตวัอยา่ง 
เช่น บริษัทได้มกีารปรับปรุง website ใหม ่ เพื่อให้ทกุทา่นรู้จกัแบรนด์ของบริษัทคือ Moden Glas  ซึง่เป็นยี่ห้อสนิค้าแผน่
อะคริลคิที่มีคณุภาพสงู ระดบัสากล และภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนี ้ยงัมีพลาสติกอื่น ๆ ใน แบรนด์ ของ 
Moden Glas และมีสขุภณัฑ์ที่เรียกวา่ Lucite TS ซึง่จะปรับขึน้มาใหมแ่ละคาดวา่จะสร้างรายได้ทีด่ีกวา่นีใ้นปีหน้า แตจ่ะ
ส าเร็จหรือไมก็่ขอแรงสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้น 
 
นายสกล  งามเลศิชยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ 
จากผลการด าเนินงาน ยอดขายตกลงไปประมาณ 75 ล้านบาท แตส่ิง่ที่ดีคือ การสง่ออกเพิ่มขึน้กวา่ปีที่ผา่นมา ดงันัน้ 
คาดวา่ตลาดการสง่ออกสว่นใหญ่คงจะเป็นพมา่ นายสกลชีแ้นะ ให้บริษัทพยายามสง่ออกไปยงัพมา่และเวียดนาม 
โดยเฉพาะเวียดนามควรเป็นจดุที่ขยายให้มากเทา่ที่จะมากได้ เพราะเวยีดนามมคีวามเจริญเติบโตมาก  
 
นายเชฐ พฒันกลุ กลา่วขอบคณุ นายสกล ที่เสนอแนะ และได้แสดงสไลด์อธิบายภาพอาณาบริเวณในการขายสนิค้าใน
ประเทศตา่งๆ ให้ที่ประชมุรับทราบ 
 
ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ เสนอแนะวา่  
จากงบการเงิน สภาพคลอ่งไมน่า่เป็นหว่ง แตเ่ห็นด้วยกบันายสกลในเร่ือง Trend ของยอดขาย จึงอยากเสนอให้บริษัท 
บริหารสต็อคให้ดีขึน้ เพราะสต็อคมีผลตอ่ก าไร ถงึแม้ยอดขายลดลง แตบ่ริษัทยงัมีก าไร  
 
ส าหรับเร่ืองเงินปันผลมีอตัราสว่นการจา่ยที่ลดลงจากปีที่ผา่นมา ซึง่นา่เป็นหว่ง ในฐานะท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง จึงขอเสนอ
ความคิดเห็นเร่ือง Trend การเตบิโตของบริษัทควรเป็นไปในอตัราที่ลดลง และคาดหวงัวา่ปีหน้าคงจะดขีึน้  
 
นายเชฐ พฒันกลุ กลา่วขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ พร้อมชีแ้จงวา่ 
บริษัทได้มีการบริหารสต็อค  มีการตรวจสอบและดแูลพร้อมทัง้มกีารทบทวนทกุ 3 เดือน ที่เรียกวา่ supply chain คือ ฝ่าย
ขายและฝ่ายวางแผน ดคูวามเคลือ่นไหวของสต็อคที่มีอยู ่โดยแยกกลุม่สนิค้าตามอายกุารจดัเก็บเป็น  Fast Slow Tried 
และ Dead   เพื่อทบทวนการจดัเก็บสนิค้าคงเหลอืให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมง่ายตอ่การบริหารจดัการตามล าดบั 
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สว่นเร่ืองเงินปันผล  บริษัทมีก าไร 26 สตางค์ และจ่ายเงินปันผล 20 สตางค์ บริษัทจ่าย 70% ของก าไร  ถือวา่อยูใ่นขัน้ 
Top Ten บริษัทจ าเป็นต้องรักษาสภาพคลอ่ง เพื่อน าเงินไปลงทนุตอ่เนื่องเพื่อสร้างผลก าไรตอ่ จึงท าให้ลดลงจากปีที่ผา่น
มา แตถ้่าเทยีบกบัคา่เฉลีย่ 10 ปีย้อนหลงับริษัทก็จ่ายอยูป่ระมาณ 70% เช่นกนัซึง่ถือวา่สงูมากเมื่อเปรียบเทยีบกบับริษัท
มหาชนอื่นๆ 
 
คณุรัตนา    ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเสนอแนะวา่ 
กรณีทีก่รรมการผู้จดัการเสนอ chart ที่เป็น Ratio ตา่ง ๆ ถ้าเป็นไปได้ขอให้น าไปใสใ่นรายงานประจ าปี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้
ศกึษาก่อนการประชมุ และขอให้ชีแ้จงค าวา่ “ในกรณีที่ลกูค้าประจ าที่ลดลงอยา่งตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ” และการบริหารสต็อค
ไมท่ราบวา่บริษัทได้แนวคิดที่จะน าระบบ Just in Time มาใช้เพือ่พฒันาการบริหารสต็อคหรือไม ่
 
นายเชฐ  พฒันกลุ ชีแ้จงวา่   
บริษัทได้จดัท า Ratio ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ซึง่สามารถดาวน์โหลด ได้ ในเว็บไซต์ของบริษัท 
ลกูค้าลดลงอยา่งตัง้ใจ หมายถึง คูค้่าที่บริษัทพิจารณาแล้ววา่มีความเสีย่งสงู จ าเป็นต้องต้องลดการค้าระหวา่งกนั เพราะ
ลกูค้าที่ดต้ีองเป็นลกูค้าทีค้่าขายร่วมกนั หรือ เป็น strategic customer ที่มีปัจจยั แนวโน้ม และนโยบายการท าธุรกิจ
สอดคล้องกนั คูค้่าเหลา่นีบ้ริษัทจะรักษาจะเติบโตไปกบัเขาอยา่งตอ่เนื่อง 
 
ส าหรับกลุม่ลกูค้าที่ลดลงอยา่งไมต่ัง้ใจ คือ กลุม่ยานยนต์ ทีย่อดขายตกลงมามากตามปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้บริษัทต้อง
ลดการ support ลงอยา่งมีนยัส าคญั 
 
Just in Time เป็นระบบ supply chain ที่ใช้กนัมากในบริษัทญ่ีปุ่ น สว่นใหญ่คือ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ ลกูค้าจะเป็น 
Direct Customer คือ ซือ้สนิค้าจากบริษัทโดยตรงและน าไปผลิตตอ่ บริษัทมีการบริหารจดัการโดยการจดัท าประมาณ
การซือ้ขายลว่งหน้าร่วมกนักบัลกูค้า เช่น กลุม่ลกูค้า Fridge ของบริษัทจะมกีารท าประมาณการซือ้ขายลว่งหน้า ใช้เป็น
แผนงานในการบริหารจดัการการผลติและการเก็บสต็อค เพื่อให้สนิค้าสง่ได้ทนัตามเง่ือนไขข้อตกลง และลกูค้าสามารถ
ผลติสนิค้าได้อยา่งตอ่เนื่องโดยปราศจากปัญหา  หรือ เรียกวา่ Demand and Supply Management  
 
คณุรัตนา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ 
เหตทุี่ต้องการให้น า Ratio ใสใ่นรายงานประจ าปี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูที่สมบรูณ์ขึน้ และขอประชาสมัพนัธ์
ให้กบั กลต.   เก่ียวกบั  MD & A (Management Discussion and Analysis) เป็นค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
บริหารซึง่ กลต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบยีนเปิดเผยข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) กลต. มุง่หวงั
เป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะให้เป็นรายงานทีม่ีประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น จะมีข้อมลูในการอธิบายการบริหารงานตา่ง ๆ เมื่อนกัลงทนุอา่น
ข้อมลูเหลา่นี ้ก็สามารถน าไปพิจารณาคดัเลอืกหุ้นเพื่อลงทนุตอ่ไปได้ 
 
ประธานกลา่วขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะซึง่เป็นความคิดเห็นที่ด ีคณะกรรมการจะรับไปด าเนินงานในปีถดัไป 
  
มติที่ประชมุ      รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 
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วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 
งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2557 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
นายสกล  งามเลศิชยั ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามวา่                                                                                                                            
จากรายงานประจ าปีในหน้า 54 รายได้จากการขายในปี 2557 เทา่กบั 1,217 ล้านบาท ซึง่น้อยกวา่ในปี 2556 ที่ขายได้ 
1,392 ล้านบาท แตค่า่ใช้จ่ายในปี 2557 กลบัสงูขึน้กวา่ปี 2556  เหตใุดการท่ีบริษัทขายน้อยลงแตค่า่ใช้จา่ยในการขาย
สงูขึน้กวา่ปีก่อน  บริษัทควรประหยดัคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ และท างานให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ เพื่อสดุท้ายแล้วก็จะท าให้
ก าไรมากขึน้                       บริษัทควรพิจารณาวา่คา่ใช้จา่ยทีเ่พิ่มขึน้เกิดจากอะไร มีการให้คา่คอมมิชชัน่มากเกินไป
หรือไม ่
 
ประธานมอบหมายให้นายเชฐ พฒันกลุ ตอบข้อซกัถาม และนายเชฐ พฒันกลุ ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
คา่ใช้จา่ยในการขายสงูขึน้ประมาณ 1.293 ล้านบาท แตค่า่ใช้จ่ายในการบริหารลดลง 5.563 ล้านบาท บริษัทพยายาม
ควบคมุคา่ใช้จ่าย แตค่า่ใช้จา่ยในการขายเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้มีผลประกอบการท่ีเหมาะสม บริษัทได้มีการพิจารณา
แล้ววา่หากจ่ายในสว่นนีจ้ะได้อะไรกลบัมา ถ้าเปรียบเทียบสว่นท่ีสงูขึน้จะเป็นคา่ใช้จา่ยในการขายตา่งประเทศ  เนื่องจาก
บริษัทมีการขายเพิ่มขึน้  
 
 คณุรัตนา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ 
สว่นของงบการเงินหน้า 68 เร่ือง  รวมลกูหนีก้ารค้า – กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องมากกวา่ 12 เดือน เพิ่มขึน้จาก 0.245 ล้านบาท 
เป็น  3.701 ล้านบาท อยากทราบรายละเอียดสว่นนีว้า่บริษัทมีนโยบายอยา่งไร  
 
นายเชฐ  พฒันกลุ ตอบข้อซกัถาม 
บริษัทพยายามบริหารเร่ืองนีอ้ยา่งเข้มงวด โดยมีนโยบายการให้เครดิตอยา่งเข้มงวด มกีารทบทวนเครดิตปีละ 2 ครัง้ หาก
ลกูค้าช าระหนีเ้กินก าหนดเวลา บริษัทจะหยดุขายพร้อมติดตามการเก็บเงิน ลกูค้าจ านวนหนึง่จะเกิดจากการเป็นหนีท้ี่อยู่
ระหวา่งการรอฟ้องศาล และลกูค้าอีกจ านวนหนึง่เป็นลกูค้าที่ขอประนอมหนีก้บับริษัท ซึง่บริษัทถือวา่เป็นลกูหนีท้ี่ยอมรับ
ได้ 
 
ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ 
ตวัเลขคา่ใช้จา่ยในการขายที่เพิ่มขึน้ ไมน่า่จะเป็นสาระส าคญั เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ค้าขายกบัภายนอกไมด่ี แต่
คา่ใช้จา่ยในการบริหารท่ีลดลงไปประมาณ 6 ล้านบาท สาเหตจุากการขายสนิทรัพย์ไปถกูต้องหรือไม ่ ซึง่ไมไ่ด้เกิดจาก
การบริหารจดัการ ควรจะเกิดจากการขายสนิทรัพย์ เพราะมีรายได้จากการขายเศษซาก 
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นอกจากลกูหนีท้ี่มากกวา่ 12 เดือน ที่ผู้บริหารได้ชีแ้จงแล้ว ไมน่า่หนกัใจ เพราะมกีารส ารองหนีส้งสยัจะสญูไว้ ซึง่ยงัไมไ่ด้
ใช้ และเช่ือวา่ยงัไมต้่องใช้ เพียงแตว่า่ต้องยืดเวลาการช าระหนีอ้อกไป  
 
ประธานมอบหมายให้นางสาวสมจิตร บญุพิบลูย์มติร ผู้จดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน  ตอบข้อซกัถาม  
 
นางสาวสมจิตร บญุพิบลูย์มิตร ได้อธิบายวา่ 
คา่ใช้จา่ยการบริหารที่ลดลงเกิดจาก Man Power Cost เป็นสว่นใหญ่ เช่น โบนสั สว่นคา่เสือ่ม ทรัพย์สนิได้มีการจ าหนา่ย
ไปเกือบหมดแล้ว ดงันัน้จะไมม่ีผลกระทบเร่ืองคา่เสือ่ม ทรัพย์สนิสว่นใหญ่จะเป็นทรัพย์สนิท่ีตดัคา่เสือ่มเกือบหมดแล้ว 
 
นายเชฐ พฒันกลุ ชีแ้จงเพิ่มเติม                                                                                                                                         
รายได้จากการขายเศษซาก คือ การขายเศษซากของขบวนการผลติสนิค้าพลาสติก ซึง่บริษัทพยายามควบคมุให้น้อยลง 
แตก่ารน าเศษซากไปขายตอ่เพื่อให้เกิด Value Asset เพิ่มขึน้  สว่นใหญ่เกิดจากคา่แรงโดยการลดการท างานลว่งเวลา
และไมจ้่างพนกังานทดแทนพนกังานทีล่าออก 
 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานจงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
 
มติที่ประชมุ     อนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 อนมุตัิ จ านวน 109,793,180 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       96.983 
 ไมอ่นมุตัิ จ านวน                           0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.000 
 งดออกเสยีง จ านวน             19,030         เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.017 
 รวมจ านวน  109,812,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       100.000 
 
วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 
 
บริษัทได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แล้ว ดงันัน้ บริษัทจงึไมต้่องตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอีก 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอตัราที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเป็นคราว ๆ ไป ในการพิจารณาจา่ยเงิน
ปันผล ประจ าปี 2557 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอตัรา 0.20 บาท ตอ่หุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 24,300,000 บาท การจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2557 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึง่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา
ร้อยละ 25 และ 20 ตามล าดบั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดามีสทิธิขอเครดติภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้
ตามมาตรา 47 ทวิแหง่ประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 สรุปได้ดงันี ้
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 ก าไรสะสม       อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล  จ านวน (บาท ตอ่หุ้น)         จ านวนเงินรวม (บาท) 
ปี 2552                 25%                               0.05                                   6,075,000 

        ปี 2553                 25%                  0.02                         2,430,000 
       ปี 2556                 20%                                    0.13                                  15,795,000 
        

รวม               0.20                                   24,300,000 
 
คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
และก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
 

ทัง้นี ้ บริษัทมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556 (ปีที่ผา่นมา) 
1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 31,418,858 33,417,460 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.20 0.25 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 24,300,000 30,375,000  
5.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 77.34 90.90 

 
 
ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไร และการ

จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2557 ในอตัรา 0.20 บาท ตอ่หุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 24,300,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึง่เสยี
ภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 25 และ 20 ตามล าดบั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคล
ธรรมดามีสทิธิขอเครดติภาษีจากการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิแหง่
ประมวลรัษฎากร รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 สรุปได้ดงันี ้

 
ก าไรสะสม       อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล  จ านวน (บาท ตอ่หุ้น)         จ านวนเงินรวม (บาท) 
ปี 2552                  25%                              0.05                                  6,075,000 
ปี 2553                            25%                 0.02                         2,430,000 
ปี 2556                               20%                                   0.13                                  15,795,000 
 
รวม       0.20                                   24,300,000 
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และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 และปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื่อ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และ
ก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
 
นายสกล งามเลศิชยั ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะวา่                                                                                                                                           
สิง่ที่นกัลงทนุหวงัคือ เงินปันผล บริษัทเคยจ่ายเงินปันผลในอตัรา pay out ratio 80 กวา่เปอร์เซ็นต์ โดยปี 2556 จ่าย 90% 
บริษัทไดนาสตีจ้า่ย 100% ทัง้ที่มหีนีม้ากกวา่แตพ่ยายามให้เงินปันผลกลบัคืนแก่นกัลงทนุทัง้หลาย  แตปั่จจุบนับริษัทจ่าย
เพียง 77.34% เป็นอตัราที่ต ่ากวา่ที่เคยจา่ยมา ซึง่มีความรู้สกึไมด่ี จึงขอลงมติโต้แย้งที่จา่ย pay out rato ต ่าไป บริษัทมี
เงินฝากธนาคาร 96 ล้านบาท และไมไ่ด้เอาเงินไปขยายกิจการ ไมไ่ด้น าเงินไปซือ้ทีด่ินหรือเคร่ืองจกัร ควรจะเห็นใจนกั
ลงทนุท่ีเคยจ่าย 25 สตางค์ ควรจ่าย 23 หรือ 24 สตางค์ควรจะเหมาะสมกวา่ แต่ครัง้นีบ้ริษัทจา่ย 20 สตางค์ เห็นวา่ไม่
ถกูต้อง จึงขอโต้แย้งการจา่ยเงินปันผลในอตัรานี ้
 
นายเชฐ พฒันกลุ ได้ชีแ้จงวา่     
คณะกรรมการบริษัทได้มกีารหารือเก่ียวกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลกนัพอสมควร หากย้อนกลบัไปดปีูที่ผา่นมาจะเห็นได้
วา่ มีการจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในระดบัท่ีเหมาะสม  ในปีที่ผา่นมาบริษัทได้มีการลงทนุท่ีสงูมาก คือการท า Biomass 
Boiler เพื่อเป็นการท า saving ส าหรับการใช้เชือ้เพลงิ และปีนีจ้ะมีแผนการลงทนุเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพและคณุภาพใน
การผลติ  จ าเป็นต้องน าเงินมาใช้ลงทนุหลายประการเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในด้านตา่งๆ และเป็นการ สร้างตลาด
เพื่อให้บริษัทมียอดขายที่สงูขึน้ 
 
ประธานอธิบายเพิ่มเติมวา่ 
 ในความรู้สกึของนกัลงทนุยอ่มต้องการได้เงินปันผลมาก ๆ เหมือนในอดีต  ซึง่เมื่อพจิารณาจากเงินปันผลที่ได้รับในปีนี ้
จะเห็นได้วา่ไมม่ากเทา่กบัในปีทีผ่า่นมา  บริษัทไมไ่ด้นิ่งนอนใจและก าลงัด าเนินแผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัให้สงูขึน้ 
 
นายสกล งามเลศิชยั ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ 
บริษัทไมไ่ด้ขาดเงินทนุ มเีงินสดคงเหลอือยู ่ เพราะไมม่ีการลงทนุทีส่ าคญัในทรัพย์สนิถาวรตา่งๆ เชน่ ที่ดิน อาคาร หรือ
เคร่ืองจกัร  เพราะมีการลงทนุสว่นใหญ่ไปแล้ว ดงันัน้  บริษัทควรค านงึถึงผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เพราะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มีเงินอยู่
แล้ว สว่นผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสิง่ที่ต้องการคือเงินปันผลเทา่ที่จะมากได้ จากเดมิบริษัทเคยจา่ย 83%, 87%  แตปี่นีค้งเหลอื 
77% ขาดหายไป 5% - 6%  ในขณะเดียวกนัมกีารขึน้คา่ตอบแทนกรรมการอิสระอีก  5% ในวาระตอ่ๆ ไป  แตเ่งินปันผล
กลบัลดลง  บริษัทควรรักษาระดบัการจา่ยเงินปันผลประมาณ  80% กวา่ แตถ้่าต้องการเงินลงทนุยินดีที่จะให้ แต่
ประสทิธิภาพของการลงทนุก็ขอให้ผลตอบแทนรายได้สงูด้วย ไม่ใช่ใช้จ่ายแบบไมม่เีหตผุล 
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ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่เสนอแนะวา่                                                                                                                                                    
วิธีที่จะท าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้มา เป็นไปได้หรือไม ่ท่ีดินที่มีราคา 104 ล้านบาท เป็นราคาทนุเดิม บริษัทควรจะมกีาร
ตีราคา ให้ update และควรบริหารจดัการเพื่อให้มีรายได้เข้าบริษัท ก็จะท าให้มีก าไรเพิ่มและจ่ายเงินปันผลเพิ่มได้    
บริษัทไมม่ีปัญหาสภาพคลอ่ง แตจ่ะนา่กงัวลหากบคุคลภายนอกเห็นวา่มกีารจา่ยเงินปันผลลดลง ซึง่อาจสง่ผลตอ่การ
ตดัสนิใจลงทนุ  
 
นายเชฐ พฒันกลุ ชีแ้จงวา่                                                                                                                                                           
หากพิจารณาจาก payout ratio บริษัทเคยจ่ายเงินปันผลในปี 2545  เทา่กบั  53.98% ถือวา่ต า่สดุ และเคยจา่ยสงูสดุในปี 
2550 จ านวน 145% และ ในปี 2554 จ่ายเทา่กบั 81 % ในปี 2012 จ่าย 80% ในปี 2556 จ่าย 90% ในปี 2557  เสนอ
จ่าย 77% ตนมองวา่การลงทนุมคีวามเสีย่งทกุอยา่ง แตบ่ริษัทจะท าให้ดกีวา่นี ้ส าหรับเร่ืองสนิทรัพย์ที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ 
(Non Performance Assets) คณะกรรมการได้หารือกนัหลายครัง้ เพราะถ้าไมเ่กิดวิกฤตใน 2-3 ปีที่ผา่นมา บริษัทคง
ขยายก าลงัการผลติไปได้อีกระดบัหนึง่ แตก็่ต้องหยดุเพราะเศรษฐกิจไมด่ี แต ่ณ วนันีต้นมองวา่จะขยายก าลงัการผลติ
อยา่งมัน่คง ซึง่จะต้องทยอยใช้เงิน เพราะบริษัทมแีผนขยายก าลงัการผลติอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และมีแผนท่ีจะปรับปรุง
เคร่ืองมือให้ทนัสมยั เพราะในปัจจบุนัเคร่ืองมือไมท่นัสมยั 
 
นายเอกชยั พิพิธเวช ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่                                                                                                                                                                                        
ดแูนวโน้มแล้วอตัราการจา่ยเงินปันผลลดลง และในปีตอ่ ๆ ไปจะเป็นไปได้หรือไมท่ี่จะจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ 80% หรือ
มีแนวโน้มจะลดลงไปมากกวา่นี ้
 
นายเชฐ พฒันกลุ ตอบข้อซกัถามวา่                                                                                                                                                             
คงตอบอะไรไมไ่ด้ เนื่องจากอนาคตไมท่ราบวา่จะมีอะไรเกิดขึน้ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมไ่ด้ระบกุารจา่ยขัน้ต า่ 
และบริษัทไมม่ีนโยบายก าหนดเป็นตวัเลขแนน่อน ซึง่ขึน้อยูก่บัความคดิเห็นของคณะกรรมการทีจ่ะพิจารณาจากผล
ประกอบการในแตล่ะปีวา่จะอนมุตัิจา่ยเทา่ไหร่ และน ามาเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิอกีครัง้หนึง่ 
 
นายเอกชยั  พิพธิเวช ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะวา่                                                                                                                                                            
การขยายตวัของบริษัทเป็นสิง่ที่ด ีแตถ้่าผลก าไรเพิม่ขึน้การขยายตวัก็ยอ่มดีและไมม่ีปัญหา แตถ้่าขยายแล้วท าให้
ยอดขายลดลง ตนไมเ่ห็นความจ าเป็นท่ีบริษัทจะต้องขยาย 
 
นายเชฐ  พฒันกลุ ตอบชีแ้จง                                                                                                                                                                                        
การท่ียอดขายลดลงนัน้  เป็นการลดลงเฉพาะในสว่นซึง่ยงัมีการผลติเหลอื  และบริษัทจะปรับปรุงเคร่ืองมือบางสว่นให้
ทนัสมยั เพื่อให้สนิค้าที่ผลติมีความแตกตา่ง และให้ตลาดเห็นวา่ต้องซือ้สนิค้าจากบริษัทของเรา  สว่นท่ีจะต้องขยาย
เนื่องจากก าลงัการผลติเต็ม หากไมข่ยายจะไมท่นัเวลา ท าให้ต้องประเมินความเสีย่งอนัดบัหนึง่ ถ้าบริษัทไมข่ายในระดบั 
1,500 ล้านบาทบริษัทจะอยูไ่มไ่ด้ 
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นายเอกชยั พิพิธเวช ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม                                                                                                                                                                     
ขอทราบแนวโน้มส าหรับปีนี ้วา่จะเป็นอยา่งไร และอนาคตในปีตอ่ ๆ ไป 
 
นายเชฐ พฒันกลุ ตอบข้อซกัถาม                                                                                                                                                            
ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวา่งท าแผน 5 – 10 ปี  มารองรับเพื่อให้การเจริญเติบโตที่ยัง่ยืน ขอให้ผู้ ถือหุ้นให้เวลาในการท างานอีก
สกัระยะหน่ีง บริษัทจ าเป็นต้องมีการวางแผนท่ีดแีละรัดกมุ และด าเนินการให้เป็นไปตามแผน อีกทัง้ต้องมีการประเมินผล
เป็นระยะๆ ซึง่บริษัทและพนกังานทกุคนก าลงัท างานอยา่งเตม็ที่ในสภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูมากในปัจจบุนั  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานจงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
 
มติที่ประชมุ     อนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 อนมุตัิ จ านวน 106,232,090 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       96.740 
 ไมอ่นมุตัิ จ านวน              3,561,100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ         3.243 
 งดออกเสยีง จ านวน             19,020         เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.017 
 รวมจ านวน  109,812,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       100.000 
 
วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลอืก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผู้สอบบญัชีรายเดิม เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท       
ประจ าปี 2558 เนื่องจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มมีาตรฐานการท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบตังิาน
ร่วมกบัพนกังานของบริษัทได้ดี โดยบริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั ได้มอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดดงัตอ่ไปนีเ้ป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 
   1.  นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที่ 4498 หรือ 

2.  นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4523 หรือ 
3.  นางสาววธู  ขยนัการนาว ี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5423  

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยนัการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  ใน
กรณีที่นางสาววธู  ขยนัการนาวี ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ หรือนางชลรส สนัติอศัวรา
ภรณ์ ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวน 1,080,000 บาท 
 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือทีเ่สนอมานัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสยีกบั บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้บคุคนหนึง่บคุคนใด
ดงัตอ่ไปนีแ้หง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 

 
1.  นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที่ 4498 หรือ 
2.  นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4523 หรือ 
3.  นางสาววธู  ขยนัการนาว ี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5423  
 
โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยนัการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินของบริษัท   ในกรณีทีน่างสาววธู  ขยนัการนาวี ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้
นางสาว สพุรรณี ตริยานนัทกลุ หรือนางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชี
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2558 เป็นจ านวน 1,080,000 บาท 

                             
ประธานขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใินวาระนี ้  

                         
มติประชมุ     อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 อนมุตัิ จ านวน 109,793,190 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.983 
 ไมอ่นมุตัิ จ านวน                           0        เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.000 
 งดออกเสยีง จ านวน             19,020         เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.017 
    รวม จ านวน  109,812,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 
 
วาระที่ 6      พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 กรรมการหนึง่ในสามต้องออกตามวาระ ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท
หมวดที่ 4 ข้อ 22 ดงันี ้ 
“ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรรมการท่ีจะแบง่
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก 
สว่นปีหลงัตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้”  
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กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ได้แก่ 
1.    นายเชฐ พฒันกลุ   กรรมการผู้จดัการ 
2.    นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์  กรรมการบริหาร 
3.    นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่        กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน 

 
โดยนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ แสดงเจตนารมณ์ที่จะไมก่ลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 
เมษายน 2558  และเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้ประกาศบนเวบ็ไซต์ของบริษัทเชิญ
ชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 ถึง
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 
 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่   เปิดเผยในรายงานประจ าปี 
2557 หวัข้อการจดัการ ข้อ 2. เร่ืองการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ข้อ 5.5 เร่ือง
คณุสมบตัิกรรมการบริษัทและการสรรหา ซึง่จากหลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาดงักล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นวา่ 
นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส ซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้มี
ความสามารถและมีประสบการณ์อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัท  
                                                                                                      
ดงันัน้ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 31  แตง่ตัง้นายเบนจามิน เจมส์   แฮร์รีส เป็นกรรมการแทนนาย
ฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558 
 
นอกจากนี ้กรรมการดงัตอ่ไปนี ้ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 

1.    นายเชฐ พฒันกลุ   กรรมการผู้จดัการ 
2. นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่        กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน 
 

คณะกรรมการเห็นวา่กรรมการทัง้สองทา่นข้างต้น เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิสงู และมีประสบการณ์ที่มีคา่อนัก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  ดงันัน้ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 31 แตง่ตัง้กรรมการทัง้
สองทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 
นอกจากนี ้สมควรแตง่ตัง้นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี เป็นกรรมการบริหาร และแตง่ตัง้นายแจน แดม   ปีเดอร์เซน่ เป็น
กรรมการอิสระ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558 ดงันัน้ จึงสมควรรายงานให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบถึง
การเปลีย่นแปลงต าแหนง่ของนายสจิุตร ศรีเวทย์บดี จากกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการบริหาร และ
การเปลีย่นแปลงต าแหนง่ของนายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ จากกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน เป็นกรรมการอิสระ โดย
ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558 
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ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัเิร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
1. เลอืกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงัตอ่ไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีก

วาระหนึง่  
1.  นายเชฐ พฒันกลุ   กรรมการผู้จดัการ 
2.  นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่        กรรมการอิสระ 

2. แจ้งการเปลีย่นแปลงต าแหนง่ของนายสจิุตร ศรีเวทย์บดี จากกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วม
บริหารงาน เป็นกรรมการบริหาร และการเปลีย่นแปลงต าแหนง่ของนายแจน แดม ปี
เดอร์เซน่ จากกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน  เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตัง้แต่
วนัที่ 24เมษายน 2558 เพื่อให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

3. รับทราบการครบก าหนดออกตามวาระ และเจตนารมณ์ทีจ่ะไมก่ลบัเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการของนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558 

4. แตง่ตัง้นายเบนจามิน เจมส์   แฮร์รีส เป็นกรรมการแทนนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ โดย
ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558 

 
คณุรัตนา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย เสนอแนะวา่  เพื่อเป็นการสง่เสริมหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนีค้วรออกจากที่ประชมุชัว่คราว  
 
ประธานกลา่วขอบคณุส าหรับค าเสนอแนะและได้ขอให้กรรมการ  ผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนีอ้อกจากที่ประชมุชัว่คราว
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์ วิจารณ์และลงคะแนนได้อยา่งอิสระ 
 

เนื่องจากประธานเป็นผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนีด้้วยเช่นกนั ประธานจึงมอบหมายให้ ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ กรรมการ
อิสระ ด าเนินการประชมุแทนประธานในวาระนี ้
 
ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ ขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้
 
มติที่ประชมุ 
(1)  แตง่ตัง้ นายเชฐ  พฒันกลุ  กรรมการผู้จดัการ ซึง่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระ                                        

หนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 
 อนมุตัิจ านวน  109,653,590 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.856 
 ไมอ่นมุตัิจ านวน                   10,000         เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.009 
 งดออกเสยีงจ านวน            148,620 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.135 
 รวมจ านวน  109,812,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.000 
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(2)  แตง่ตัง้ นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน ซึง่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารง                             
      ต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 
 อนมุตัิจ านวน  109,783,190 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.974 
 ไมอ่นมุตัิจ านวน                   10,000         เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.009 
 งดออกเสยีงจ านวน               19,020 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.017 
 รวมจ านวน  109,812,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.000 
 
 
(3)  แตง่ตัง้ นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส เป็นกรรมการบริหาร แทนนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24                                                                                                                                               

เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 

อนมุตัิ      109,783,190  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.974    
ไมอ่นมุตั ิ                 10,000  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.009    
งดออกเสยีง            19,020  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.017 

 
ที่ประชมุได้รับทราบการเปลีย่นแปลงต าแหนง่ของนายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี จากกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน เป็น
กรรมการบริหาร และการเปลีย่นต าแหนง่ของนายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ จากกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน เป็น
กรรมการอิสระ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558  
 
และรับทราบการครบก าหนดออกตามวาระจากการเป็นกรรมการบริหาร และเจตนารมณ์ที่จะไมก่ลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 
และการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารของนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558 
 
คณุรัตนา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย เสนอแนะวา่ 
รายงานประจ าปีของบริษัทควรระบวุา่ในรอบปีที่ผา่นมา คณะกรรมการมกีารประชมุก่ีครัง้ และกรรมการแตล่ะทา่นเข้า
ร่วมประชมุก่ีครัง้ และกรรมการทา่นใดที่ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ เพื่อมีสว่นในการพิจารณาคดัเลอืกกรรมการให้กลบัเข้ามา
รับต าแหนง่และเข้ามาบริหารงาน เนื่องจากผู้ลงทนุทกุทา่นหวงัผลจากการลงทนุ ถ้ามอบหมายความไว้วางใจให้กรรมการ
บริหารงานแล้ว ผู้ ถือหุ้นจะได้ทราบความคืบหน้าวา่กรรมการทุม่เทให้กบัการบริหารงานเพียงใด 
ดร.อนพุนัธ์ กลา่วขอบคณุคณุรัตนา ที่ให้การแนะน าแและมอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เพิม่เติมข้อมลูดงักลา่วใน
รายงานประจ าปีในปีหน้าเมื่อเจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญคณะกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี
กลบัเข้ามาในห้องประชมุดงัเดมิ 
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วาระที่ 7        รับทราบการลาออกของประธานคณะกรรมการและเลือกตัง้ประธานคณะกรรมการคนใหม่ 
 
นายไซ จิน ล ูได้ขอลาออกจากคณะกรรมการและต าแหนง่ประธานคณะกรรมการ ซึง่จากหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการท่ีเปิดเผยในรายงานประจ าปี 2557 ดงัที่ระบขุ้างต้น และจากการพิจารณาคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ คณะกรรมการเห็นวา่นายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต  ซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการเป็นผู้มีความสามารถและมคีณุสมบตัเิหมาะสม เนื่องจากทา่นเคยด ารง
ต าแหนง่คณะกรรมการของบริษัทมาเป็นเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2546 - 2556) ด้วยเหตนุี ้ประสบการณ์และความรู้ของทา่นจงึ
ก่อให้เกิดประโยชน์และมีคา่ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ นายเอียน  ร็อบบิน แลมเบิร์ต  เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการคนใหมแ่ทน นายไซ จิน ล ู  

 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัเิร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. รับทราบการลาออกของนาย ไซ จิน ล ูจากคณะกรรมการและต าแหนง่ประธาน
คณะกรรมการ  โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558 

2. แตง่ตัง้นายเอียน ร็อบบิน แลมเบร์ิต  เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการคนใหม่
แทน  
นายไซ จิน ล ู โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2558  

 
ประธานขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใินวาระนี ้     
 
มติที่ประชมุ                                                                                                                                                               
อนมุตัิ นายเอียน ร็อบบิน แลมเบร์ิต เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการ แทน นายไซ จิน ล ูให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 
เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 
 อนมุตัิจ านวน  109,653,590 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.856 
 ไมอ่นมุตัิจ านวน                   10,000         เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.009 
 งดออกเสยีงจ านวน             148,620        เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.135 
        รวมจ านวน  109,812,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 
 
 
วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัตกิารแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมอี านาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงกรรมการตามที่ระบใุนวาระที่ 6 และ 7 ข้างต้น บริษัทมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลีย่นแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท เป็นดงันี ้
“นายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต, นางสาวแอนน่ี โซเฟีย เวยีร์แมน, นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี และนายเชฐ พฒันกลุ กรรมการ
สองในสีค่นนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือและ
จ านวนกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทตามที่ระบขุ้างต้น โดยให้มีผลตัง้แต่
วนัท่ี 24 เมษายน 2558  

 
ที่ประชมุผุ้ ถือหุ้นอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้

อนมุตัิ     109,793,190   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.974 
ไมอ่นมุตั ิ                  0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.000    
งดออกเสยีง    19,020   เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.017    
 

วาระที่  9       พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
ประธานขอให้กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ออกจากที่ประชมุชัว่คราว  และเนือ่งจากประธานเป็นผู้มีสว่นได้เสยีใน
วาระนีด้้วยเช่นกนั ประธานจงึมอบหมายให้ 
 

นายเชฐ พฒันกลุ กรรมการผู้จดัการ ด าเนินการประชมุแทนประธานในวาระนี ้
 

นายเชฐ พฒันกลุ ชีแ้จงวา่                                                                                                                                   
คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ในอตัราตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ในตาราง
ด้านลา่ง โดยคา่ตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารทีเ่สนอใหมน่ี ้เพิ่มจาก ปี 2557 ประมาณร้อยละ 5 ในสว่น
คา่เบีย้ประชมุยงัคงเหมือนเดิม 
 

คา่ตอบแทน 2558 
 

2557 

1.  คา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหาร นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี 

(ตอ่คน/ ปี) 
396,000 บาท 
396,000 บาท 
396,000 บาท  

(ตอ่คน/ ปี) 
376,950 บาท 
376,950 บาท 
376,950 บาท 

2.  คา่เบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหาร นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี 

(ตอ่คน/การประชมุ) 
7,000 บาท 
6,000 บาท 
6,000 บาท 

(ตอ่คน/การประชมุ) 
7,000 บาท 
6,000 บาท 
6,000 บาท  
 

 
คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนตามทีเ่ปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2557 หวัข้อ
การจดัการ ข้อ 3. เร่ืองคา่ตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร และหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ข้อ 5.7 เร่ือง
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
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ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2558 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น  

 
นายเอกชยั พิพิธเวช ผู้ ถือหุ้น  เสนอแนะวา่  
บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ลดลง แตก่ลบัเพิม่คา่ตอบแทนให้กรรมการ บริษัทควรจะเพิ่มคา่ตอบแทนให้กรรมการในปี
ที่บริษัทมีก าไรท่ีดีและเงินปันผลเพิ่ม ซึง่ไมเ่หมาะสมในปีนี ้เพราะปีนีก้ าไรลดลง และจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ลดลง จงึขอ
เสนอวา่ในปีตอ่ๆ ไป หากจะเพิ่มคา่ตอบแทนให้กรรมการ ควรจะเพิ่มในปีที่ก าไรมาก ถ้าก าไรมากมีการบริหารงานได้
เพิ่มขึน้ ผู้ ถือหุ้นยินดีทีจ่ะให้จ่ายเพิ่มขึน้ ถึงจะสมเหตสุมผล ดงันัน้ ในปีตอ่ไป บริษัทไมค่วรจา่ยเงินปันผลในอตัราที่ลดลง 
ควรจา่ยในอตัราคงเดิมหรือเพิ่มขึน้ หากจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ลดลง แตก่ลบัเพิม่คา่ตอบแทนให้กรรมการคงไมถ่กูต้อง 
 
นายเชฐ พฒันกลุ กลา่ววา่จะน าข้อเสนอแนะนีแ้จ้งให้คณะกรรมการทราบ และได้อธิบายเพิม่เตมิวา่                                              
บริษัทเพิ่มคา่ตอบแทน เนื่องจากกรรมการอิสระชดุนีม้ีความกระตอืรือล้นท างานหนกั และท างานเสร็จตรงตาม
ก าหนดเวลา     ทีบ่ริษัทก าหนด  ดงันัน้ เมื่อพจิารณาความทุม่เทของกรรมการอิสระแล้ว การเพิ่มคา่ตอบแทนในจ านวนนี ้
ยอ่มเหมาะสมแล้ว 
 
ไมม่ีผู้ใดซกัถามตอ่   นายเชฐ พฒันกลุ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ  
 
มติที่ประชมุ  อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง
ดงันี ้
 

อนมุตัิ     109,386,690    เสยีง   คิดเป็นร้อยละ   99.613     
ไมอ่นมุตั ิ       275,900   เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.251    
งดออกเสยีง   149,620        เสยีง   คิดเป็นร้อยละ         0.136     

 
เมื่อผู้ ถือหุ้นลงมติเรียบร้อยแล้ว จึงได้เชิญคณะกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีกลบัเข้ามาในห้องประชมุดงัเดมิ 

 
วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
ไมม่ีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ   
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ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัตา่งๆ โดยประธานและกรรมการ ได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ 
สรุปได้ดงันี ้           
                                                                                                                                                                                  
นายสกล งามเลศิชยั ผู้ ถือหุ้น กลา่วขอบคณุคณะกรรมการทกุทา่น และเสนอะแนะ ดงันี ้
1.    ขอให้บริษัทคงการจา่ยเงินปันผลในอตัรา 80%  เว้นแตบ่ริษัทจ าเป็นต้องน าเงินไปขยายและเพือ่การเติบโตของบริษัท 
 
2.  ที่ดินเวลโกรว์ ขอให้คณะกรรมการบริหารน าไปพิจารณา เนื่องจาก ที่ดิน 30 ไร่ ในปี 2555 ราคาที่ดินประมาณ 8 ล้าน 
      บาทตอ่ 1 ไร่  ในปัจจบุนัอาจจะเพิ่มขึน้เป็น 10 ล้านบาท ถ้าไมใ่ช้ทีด่ินแล้วไมค่วรทิง้ไว้โดยเปลา่ประโยชน์ เพราะต้อง 
      เสยีภาษีให้กบัรัฐบาล   ควรพยายามประกาศขายทีด่ินออกไป   
 
3.  การซือ้วตัถดุิบ MMA ควรพิจารณาราคาทีเ่หมาะสม และควรเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายวตัถดุบิรายอื่นๆด้วย 
 
นายสกล ได้กลา่วขอบคณุ ประธานที่กลบัมาเป็นผู้บริหารใหม ่และขอให้ชว่ยท าผลประกอบการให้ดีเหมือนในอดีต 
 
ประธานชีแ้จงวา่                                                                                                                                                            
1.   การท่ีอตัราการจา่ยเงินปันผลในปีนีไ้มด่ีนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือในท่ีประชมุเร่ืองนีโ้ดยตลอด และ          
คาดวา่ จะมีการปรับปรุงให้ดีขึน้  บริษัทจะแก้ไขปัญหา อปุสรรคทัง้หลายที่เกิดขึน้และผลกระทบตอ่ผลประกอบการของ
บริษัทใน 2 - 3 ปีที่ผา่นมา ในอดตีบริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ 50%  แตใ่นชว่งหลงับริษัทมกี าไรมาก 
คณะกรรมการจงึเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นควรเป็นผู้พิจารณาตามทีค่ณะกรรมการมมีติเห็นควร  ถ้าก าไรดก็ีจะจ่ายมาก อยา่งไรก็
ตาม คงไมม่ีอะไรดกีวา่การเพิ่มผลประกอบการ  ของบริษัทให้สงูขึน้กวา่ปัจจบุนั 
 
2. ที่ดิน เวลโกรว์ อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด าเนินการของบริษัท ถ้ายงัไมม่คีวามคืบหน้า ก็ยงัไมส่ามารถให้ความเห็นได้   
 
3.    ผลประกอบการ  คณะกรรมการทกุทา่นรวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูของลไูซท์ ก็ตระหนกัดีวา่ จะต้องด าเนินการปรับปรุง
ผลประกอบการ ของบริษัทให้กลบัไปอยูภ่าวะเดิมที่เคยเกิดขึน้ในอดีต ไมว่า่จะเป็นเร่ืองที่นายเชฐ พฒันกลุ ได้ขยายความ
ไปแล้ว โดยจะต้องท าให้เกิดขึน้อยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นรูปธรรมสามารถสมัผสัได้โดยเร็วที่สดุ และขอชีแ้จงแทน
คณะกรรมการท่ีมาร่วมประชมุในวนันีว้า่ คณะกรรมการทกุทา่นตระหนกัดีในเร่ืองปัญหาและอปุสรรคและจะต้องมีการ
ปรับปรุงให้ดีขึน้  
 
คณุรัตนา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่                                                                                           
เป็นค าถามที่ฝากมาจาก สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษั ทไทย (Thai Institute of Directors) หรือ IOD อยาก
ทราบเก่ียวกบันโยบายการตอ่ต้านการคอรับชัน่  เทา่ที่ทราบบริษัทยงัไมร่่วมประกาศเจตนารมณ์ ถ้าบริษัทมีนโยบายใน
การจดัอยูแ่ล้วอยากทราบวา่ บริษัทได้ท าอะไรไปบ้าง และในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะร่วมประกาศเจตนารมณ์อยา่งไร                            
ประธานมอบหมายให้นายเชฐ พฒันกลุ ชีแ้จงรายละเอียดวา่บริษัทได้ด าเนินการอะไรบ้าง และสถานะเป็นอยา่งไร 
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นายเชฐ พฒันกลุ ได้อธิบายวา่                                                                                                                                              
ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีการหารือเร่ืองนีก้นัมากพอสมควรบริษัทยดึถือวา่ บริษัทตอ่ต้านการทจุริต และการ
ประพฤติมิชอบโดยทกุรูปแบบ และใน Code of Conduct ของบริษัทก็ระบถุงึการตอ่ต้านการทจุริต อยา่งชดัเจนเช่นกนั  
เมื่อมีแนวนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์ ผา่น IOD ในเร่ืองนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเข้าไป
ด าเนินการโดยตัง้ทีมงานชดุยอ่ยขึน้มาพิจารณาเร่ืองนี ้บริษัทจะต้องด าเนินการอีกมากพอสมควร เพื่อเป็นหลกัฐาน
ประจกัษ์อยา่งชดัเจน  จากข้อสรุปนีไ้ด้น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแล้ว สิง่ที่ต้องท าต่อไปคือการประเมิน Self Audit 
Check list ซึง่ต้องใช้เวลา และบคุคลากร บริษัทได้มีการมอบหมายหน้าที่ไปแล้ว จ าเป็นต้องใช้เวลาระดบัหนึง่  ซึง่บริษัท
มีหลกัฐาน แตบ่ริษัทยงัไมพ่ร้อมที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แตข่อยืนยนัวา่ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท รวมถึงผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ ได้ร่วมจดัท านโยบายตอ่ต้านคอรับชัน่อยูแ่ล้วในระดบัหนึง่ แต่ยงัไมเ่ข้มข้นตามที่ IOD น าเสนอมา จึงต้องขอ
เวลาทีจ่ะด าเนินการ และขอเรียนวา่  บริษัทได้ด าเนกิารตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยูแ่ล้ว แตข่อเวลาการจดัการ
ทางด้านเอกสารให้ดีกวา่นี ้  
 
นายเอกชยั พิพิธเวช ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 
ขอทราบปัจจยัที่มีผลกระทบกบัผลประกอบการของบริษัทในอนาคตทัง้ในทางที่ดีและในทางที่ไมด่ี 
 
นายเชฐ พฒันกลุ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ 
 
ปัจจยัทีด ี                                                                                                                                                                                 
เนื่องจากบริษัทได้เข้าไปอยูใ่นกลุม่มิตซูบชิิ เรยอน (Mitsubishi Rayon) ซึง่ถือวา่เป็นบริษัทท่ีใหญ่อนัดบัหนึง่ มีทีมวิจยั
และพฒันา (Research & Development) ตลอดจนมีบคุคลากรนบัร้อยคนที่ร่วมกนัท างาน นอกจากนี ้ตนเป็นสมาชิก 
Global Strategy Committee ซึง่เป็นทีมที่แขง็แกร่ง ดงันัน้บริษัทจะต้องน าสิง่เหลา่นีม้าด าเนินการและพฒันาให้เกิด
ผลประโยชน์กบับริษัทให้ได้ 
 

ปัจจยัทีค่วบคมุได้ยาก                                                                                                                                                                                       
แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกยงัไมด่ีเทา่ที่ควร บริษัทจึงจ าเป็นจะต้องหาทศิทางที่ท าให้ 
เกิดการเจริญเติบโตตอ่ไป โดยเลอืกวา่จะเข้าไปขยายธุรกิจในอตุสาหกรรมใด ซึง่อยูร่ะหวา่งการท างาน การเลอืก
อตุสาหกรรมแตล่ะแหง่จะต้องใช้เวลา ใช้เงิน แตถ้่าเป็นการวิเคราะห์แบบสัน้ ๆ ก็ต้องประเมินให้ดี พร้อมทัง้หาคูค้่าทีม่ี
เหตมุีผลและมีแนวโน้มในการเตบิโตที่ดี มีนโยบายในการท าธุรกิจที่สอดคล้องกนัและมีกลยทุธ์ทีด่ี   สิง่เหลา่นีเ้ป็นปัญหา
ของตลาดในประเทศ  สว่นตลาดตา่งประเทศ บางตลาดที่มีปัญหาซบเซาจ าเป็นจะต้องหาทางเข้าไปสง่เสริม โดยปกติ
บริษัทขายในตลาดเอเชียอยูแ่ล้ว ถ้าจะไปเจาะตลาดเพิ่มจะต้องหาวิธีการให้เป็นท่ียอมรับกบัคูค้่า และเพื่อเป็นการ
เจริญเติบโตที่ยัง่ยืน ซึง่เป็นนโยบายระยะกลางและระยะยาวของบริษัท  
 

 
 
 
 



21 |21 
 

 
ประธานได้กลา่วเสริมวา่ เศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเมืองก็เป็นอปุสรรคในการท างานอยา่งหนึง่ แตไ่มว่า่จะเป็น
รูปแบบใด ถ้าผา่นปีต้มย ากุ้งได้ก็ถือวา่ผา่นทกุอยา่งได้แล้ว  คณะกรรมการของบริษัทพยายามที่จะด าเนินการให้บริษัทมี
ผลตอบแทนทีด่ีตอ่ผู้ ถือหุ้น  ไมว่า่จะเป็นรายเลก็รายใหญ่ ซึง่เป็นค ามัน่ คณะกรรมการทกุทา่นมแีนวคิดทีจ่ะแก้ปัญหา
อปุสรรคนีด้้วยกนัทัง้สิน้  ขอเวลาให้นายเชฐ พฒันกลุ ได้สะสางสกัระยะหนึง่ 
 
ไมม่ีผู้ใดซกัถามตอ่ ประธานจงึประกาศคะแนนของแตล่ะวาระตามรายละเอยีดที่ระบขุ้างต้น 
 
พร้อมทัง้กลา่วขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลา มาร่วมการประชมุในครัง้นี ้    
ปิดประชมุเวลา 11.45 น.                       
 
 
 

(นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด)ี 
ประธานที่ประชมุ 

 
 

(นางมสัยา  รุ่งเรือง)                                                                                                                                                        
บนัทกึการประชมุ 


