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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 32 

ของ 

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลาและสถานท่ี 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องบางกอกน้อย ชัน้ 3 ถนนบรมราชชนนี 

แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  

เนื่องจากประธานกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในครัง้นีไ้ด้ ท่ีประชมุจึงพิจารณาเลอืก นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชมุ 

ประธานได้กลา่วเปิดประชมุ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ รับเชิญเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี   รองประธานกรรมการ 
2. นายเชฐ พฒันกลุ    กรรมการผู้จดัการ 
3. นายรักชยั  สกลุธีระ   กรรมการบริหาร 
4. ดร.อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายกลุเวช เจนวฒันวิทย์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวแอนน่ี โซเพียร์ เวียร์แมน  ประธานกรรมการ 
2. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส   กรรมการบริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวสมจิตร บญุพิบลูย์มิตร  ผู้จดัการฝ่ายการบญัชีและการเงิน 
2. นายธนวฒัน์ กลุประเสริฐรัตน์  ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกฎหมาย 

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท 

นายสรัุตน์ จนัทร์แก้ว ผู้ตรวจสอบจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ                                                                                     
และผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง  
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ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

1.  นางสาววธู ขยนัการนาวี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที่ 5423                                                                                                            
2.  นางสาววรรณิศา ภทัรสนิทวี  ผู้จดัการแผนกตรวจสอบบญัชี 

เลขานกุารบริษัท 

 นางสาวพชัรีย์ มณีธรรมวงศ์    

ระเบียบการลงคะแนน 

ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะ
ด าเนินการตามระเบียบวาระที่ก าหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียง
ลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระท าด้วยการท าเคร่ืองหมาย “กากบาท” หรือ เคร่ืองหมาย “ถูก” ในบัตร
ลงคะแนน ที่บริษัทจดัให้ในแตล่ะวาระ ในบตัรลงคะแนนจะแบง่ออกเป็นช่องสทีี่ชดัเจน 

 ช่องสเีขยีว  หมายถึง  อนมุตั ิ

 ช่องสแีดง  หมายถึง  ไมอ่นมุตั ิ

 ช่องสเีหลอืง  หมายถึง  งดออกเสยีง 

ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ 

ในแตล่ะวาระที่มกีารลงมติหรือออกเสยีงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนในบตัรตามวาระนัน้ ๆ 

ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุให้ทราบถึงจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

 จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 6 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ทา่น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 52 ทา่น (รวมทัง้ผู้ที่เข้ามาระหวา่งการประชมุ) คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 
104,213,810 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 121,500,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 85.77 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองทัง้หมด 15 ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 500,100 หุ้น 
 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.41  

 ผู้ที่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจ านวน 37 ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 103,713,710 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 85.36 

ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ลงนามตรวจสอบโดย นายสรัุตน์ จนัทร์แก้ว ท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท 
ประธานจึงกลา่วเปิดการประชมุและเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
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วาระที่ 1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 
                      2558 
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 31 ได้จดัขึน้ที่โรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องป่ินเกล้า 1 ชัน้ 9 ถนนบรม
ราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 และมีการจดัท ารายงานการประชุม
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

 
ความเห็นกรรมการ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัท่ี 23 เมษายน 2558  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบตอ่การรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัท่ี 23 เมษายน 2558 และมีมติเห็นด้วยกบัคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
อนมุตัิ   104,045,010 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.838  
ไมอ่นมุตัิ              2,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.002 

   งดออกเสยีง         166,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.160 

   รวมจ านวน 104,213,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          100.000 

 
วาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 
ประธานมอบหมายให้นายเชฐ พฒันกุล กรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน และตอบข้อซกัถามแก่ผู้ ถือ
หุ้น  นายเชฐ พฒันกลุ ได้ชีแ้จงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา ในรอบปี 2558 ดงันี ้
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ผลประกอบการในปี 2558 ยอดขายอยูท่ี่ 1,150.37 ล้านบาท ได้ลดลงจากเดิม สาเหตไุด้ระบอุยูใ่นแบบ 56-1 (แบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี) อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีความพยายามและมุง่มัน่ท่ีจะรักษายอดขายในกลุม่ลกูค้าหลกัทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศไว้ 

ผลประกอบการในปี 2558 มีก าไร 62.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 30.72 ล้านบาท  โดยบริษัทยงัคงรักษาก าไร
ไว้ได้เนื่องจากบริษัทยดึฐานลกูค้าประจ าที่ดีไว้ได้ แตส่าเหตทุี่ก าไรเพิ่มเนื่องจากอตัราแลกเปลีย่น ราคาน า้มนั และการปรับ 
เปลีย่นกลยทุธการขายโดยเน้นไปท่ีขายตา่งประเทศ สง่ผลให้ก าไรเพิ่มขึน้ 

ฝ่ายบริหารมีความตัง้ใจรักษาผลประกอบการของบริษัทให้ดีที่สดุ โดยได้ท าการวเิคราะห์และประเมินทิศทางในการด าเนิน

กิจการในอนาคต โดยจดัท าแผน 5 ปี เพื่อปรับกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั พร้อมกบัการปรับแผนการจดัการ

ด้านบคุลากร  เนื่องจากบคุลากรเป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัหนึง่ การจดัการด้านเงินทนุมีความส าคญัอนัดบัสอง และการเลอืก          

ใช้เทคโนโลยีมีความส าคญัเป็นอนัดบัสาม ทัง้นี ้ ในปีที่ผา่นมาบริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาธุรกิจด้วยการจดั

ทีมงานพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มทัง้ด้านการขยายปริมาณการขายและมลูคา่เพิม่ ในการเพิ่มรายได้จาก

การขายให้มากยิ่งขึน้ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

ปี 2558 ถึงยอดขายจะต ่าลงแตก่ าไรดีขึน้ ส าหรับปี 2559 ยอดขายจะคงที่หรือลดลงกวา่เดิม 

2558 2557 2556

รายได้ (ล้านบาท) 1,150.37                    1,245.35                    1,420.11                    

ต้นทนุขาย (ล้านบาท) 937.68                       1,084.52                    1,252.62                    

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 133.03                       121.20                       125.47                       

ก าไรตอ่ปี (ล้านบาท) 62.14                         31.42                         33.42                         

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.51                           0.26                           0.28                           

จ านวนหุ้น (ล้านบาท) 121.50                       121.50                       121.50                       

สนิทรัพย์ (ล้านบาท) 927.96                       934.32                       988.48                       

หนีส้นิ (ล้านบาท) 280.49                       323.80                       379.00                       

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 647.48                       610.52                       609.00                       

มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 5.33                           5.02                           5.01                           
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นายเชฐ พฒันกลุ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้ 

3 เดือนที่ผา่นมาแสดงให้เห็นได้วา่ยงัทรงๆ ผู้บริหารและพนกังานท างานอยา่งหนกัเพื่อจะหาวิธีผลกัดนัให้ยอดขายเติบโตขึน้ 
โดยจะมีสว่นที่ด าเนินการอยู่ในขณะนีค้ือการน าสินค้าทัง้ใหม่และเก่าขายให้ลกูค้า ซึ่งผู้บริหารและทีมขายก าลงัพยายาม
อยา่งหนกัเพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึน้ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

เป้าหมายการขายจะเป็นเหมือนปีก่อน หรือจะลดลง 

นายเชฐ พฒันกลุ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

ช่วงที่ผา่นมาราคาน า้มนัปรับตวัขึน้อยา่งต่อเนื่อง รวมถึงราคาวตัถดุิบด้วย บริษัทยงัไม่สามารถด าเนินการกบัลกูค้าทนัทีได้                    
แตก่ าไรขัน้ต้นยงัดีพอสมควร อยา่งไรก็ตาม บริษัทมุง่ปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างานอยา่งตอ่เนื่อง ส าหรับอนาคตขอให้
รอดตูอ่ไป 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

Energy saving บริษัทมีการด าเนินโครงการอยา่งไร 

นายเชฐ พฒันกลุ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

ส าหรับโครงการนีบ้ริษัทได้ด าเนินการเข้าสูปี่ที่ 3 แล้ว ท าให้บริษัทลดต้นทนุลงได้มาก ในปีที่ผา่นมาได้ท าการปลี่ยนหลอดไฟ 
LED  ในสว่นของส านกังาน และโรงงานทัง้หมด ถึงแม้ว่าจะสามารถประหยดัไฟฟ้าลดลงได้อย่างมีนยัส าคญั แต่ต้นทนุใน
การด าเนินการดงักลา่วก็สงูมากเช่นกนั 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

ที่กลา่ววา่การเงินเข้มแข็ง อยากทราบวา่ PE Ratio  และก าไรสะสมมีมากน้อยอยา่งไร 

นายรักชยั สกลุธีระ  ตอบข้อซกัถามดงักลา่ว  

ภายใต้การบริหารงาน บริษัทสามารถควบคมุลกูหนีแ้ละอตัราการหมนุเวียนของลกูหนีไ้ด้ดี รวมถึงพยายามตอ่รองกบัเจ้าหนี ้
เพื่อรักษาดุลการช าระเงิน คาดว่าสถานะการในอนาคตจะดีขึน้เร่ือย ๆ ส่วนด้านการลงทุนบริษัทมีทีมดูแลเร่ืองนีอ้ย่างดี 
มัน่ใจได้วา่สถานะการเงินในปี 2559 ยงัคงเข้มแข็ง 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

มีการออกหุ้นกู้หรือไม ่

นายรักชยั สกลุธีระ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

ไมม่ี 
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ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

มีหนีส้นิระยะยาวหรือไม่ 

นายรักชยั สกลุธีระ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้ายงัเป็นเจ้าหนีป้กติ ระยะเวลาในการช าระเงินยงัอยู่ในเกณฑ์ปกติ สว่นหนีร้ะยะยาวจะเป็นเงินส ารองเลีย้งชีพ             
ซึง่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวให้กบัพนกังาน ไมถ่กูน ามาใช้เพราะต้องน าสง่กองทนุบริษัทจะไม่เก่ียวข้องกนั 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

ท าให้พนกังานรู้สกึมัน่คงในการท างานถือเป็นเร่ืองดี แล้วสดัสว่นขายในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร มีลูท่างในการ
เจาะตลาดใหมห่รือไม ่

นายเชฐ พฒันกลุ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

สดัสว่นการขายในตา่งประเทศน้อยกวา่ในประเทศแตเ่พิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั สว่นตลาดที่ขายบริษัทไมส่ามารถเปิดเผยได้ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

เร่ืองการประเมินความเสีย่ง บริษัทมีการวางแผน ท ายทุธศาสตร์ มีวิธีติดตามแก้ไขความเสีย่งได้อยา่งรวดเร็ว 

นายเชฐ พฒันกลุ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

บริษัทมีการประเมินความเสีย่งทกุปี มีแผนจดัการทกุขัน้ตอนและมีการติดตามกนัทกุไตรมาส 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

อปุสรรคปัญหาของบริษัทในปี 2559 นอกจากปัญหาเร่ืองราคาวตัถดุิบปิโตรเคมี ราคาน า้มนัท่ีปรับตวัขึน้มากแล้วยงัมีปัจจยั  
อื่น ๆ อีกหรือไม ่

นายเชฐ พฒันกลุ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

สว่นท่ีบริษัทดแูลได้อย่างต่อเนื่อง คือราคาวตัถดุิบ ปัจจยัอื่น ๆ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนบริษัทท าอะไรได้ มีการกระจายความ
เสีย่งในแตล่ะกลุม่ และมีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง สว่นแผนงานที่ท ามาตลอดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเพื่ออนาคตใน
อีก 5 ปีข้างหน้า การท างานเพื่ออนาคตจะมีความเสีย่งแนน่อน ต้องวางแผนดี ปรับแผนให้สอดคล้องทนัเวลา 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

บริษัทมีการท า TQM เพื่อพนกังานได้เสนอแนะในการปรับปรุงโรงงาน เร่ิมจาก 5 ส.ไปสู่การลดขยะ และการประหยดั
พลงังานหรือไม ่
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นายเชฐ พฒันกลุ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

TQM เป็นแมแ่บบในหลายๆ เร่ือง ส าหรับเร่ือง  5 ส.บริษัทได้ด าเนินการหลายปีแล้ว เพิ่มการอบรมไคเซน คือ การปรับปรุง
ตนเอง มีการอบรม 100% ให้แก่พนกังานทัง้สว่นตวัและทีม มีการทบทวนแนวคิดพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2558  

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

และมีมติเห็นด้วยกบัคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

   อนมุตัิ  103,540,910 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.354  
   ไมอ่นมุตัิ                    2,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.002  
   งดออกเสยีง        670,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.643  
   รวมจ านวน  104,213,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 
บริษัทได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แล้ว ดงันัน้ บริษัทจงึไมต้่องตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอีก  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอตัราที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเป็นคราว ๆ ไป ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2558 บริษัทขอ
เสนอให้จา่ยเงินปันผล ในอตัรา 0.40 บาท ตอ่หุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 48,600,000 บาท การ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึง่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น
บคุคลธรรมดามีสทิธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิแหง่ประมวลรัษฎากร รายละเอียด
การจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2558 สรุปได้ดงันี ้
 
      ก าไรสะสม       อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล  จ านวน (บาทต่อหุ้น)         จ านวนเงนิรวม (บาท) 

ปี 2556                     20%                                      0.15                             17,622,461.32 
ปี 2557                     20%                                     0.25                         30,977,538.68 
รวม                 0.40        48,600,000.00 

คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และ ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอน
หุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
และก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

ทัง้นี ้ ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา มีดงันี ้
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 (ปีที่ผา่นมา) 
1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 62,140,210.48 31,418,858 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.40 0.20 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 48,600,000 24,300,000 
5.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 78.21 77.34 

 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการ
จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558 ในอตัรา 0.40 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 48,600,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสีย
ภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดามีสทิธิขอเครดิตภาษี
จากการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 สรุปได้ดงันี ้

 
  ก าไรสะสม       อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล  จ านวน (บาทต่อหุ้น)         จ านวนเงนิรวม (บาท) 

ปี 2556                     20%                                        0.15                         17,622,461.32 
ปี 2557                     20%                          0.25                         30,977,538.68 
รวม                          0.40                         48,600,000.00 

  
และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี  10 พฤษภาคม 2559 และปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2559 

 ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

ขอทราบสาเหตทุี่น าก าไรสะสมของปี 2556 และ 2557 มาจ่ายในปี 2558  หรือจะน าก าไรของปี 2558 ไปขยายกิจการหรือมี
แผนจะท าอะไร 

นายรักชยั สกลุธีระ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

วิธีการจดัสรรเงินจะค านงึถึงอตัราภาษีที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเทียบกบัปีก่อนๆ ที่ 25 และ 20 เปอร์เซ็นต์ตามล าดบัโดยจดัสรร
เป็นล าดบัไป 

 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 
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การน าก าไรสะสมของปีก่อนๆ มาจ่ายเพื่อให้สิทธิในการเครดิตภาษีเท่ากนัทุกปีที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ถ้ารัฐบาลมีนโยบายให้
เครดิตภาษีได้มากขึน้ ก็อาจจะน าก าไรของปี 2559 มาจ่ายเพื่อให้เครดิตภาษีได้มากขึน้ใช่หรือไม่ 

นายรักชยั สกลุธีระ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

จดัสรรเป็นล าดบั โดยการเรียงล าดบัไปเร่ือยๆ  

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

ไมจ่ าเป็นต้องน าปี 2556 และ 2557 มาจา่ย แตจ่ะน าปี 2558 มาจา่ยเพื่อเครดติภาษีได้หรือไม ่เพราะอตัราเปอร์เซ็นต์สงูกวา่ 
และเก็บก าไรของปี 2556 และ 2557 ไว้ก่อนได้หรือไม ่

นายเชฐ พฒันกลุ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

การจ่ายแบบนีเ้ร่ิมขึน้เมือ่ 3 ปีที่ผา่นมา จากผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ขอให้บริษัทพิจารณาในเร่ืองนี ้ในปีถดัมาบริษัทจึงด าเนินการให้
เพราะฉนัน้ เมื่อด าเนินการไปแล้วจะเปลีย่นไปมาก็ท าไมไ่ด้ บริษัทต้องท าเป็นล าดบัไป แต่หากจะถามว่าในอนาคตภาษีเป็น
ที่เทา่ใด บริษัทไมส่ามารถตอบได้ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบตอ่อนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 และเห็น
ด้วยกบัคะแนนเสยีงดงันี ้

   อนมุตัิ  104,078,310 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.870  
   ไมอ่นมุตัิ                   2,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.002  
   งดออกเสยีง        133,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.128   

   รวมจ านวน 104,213,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.000 

 
วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผู้สอบบญัชีรายเดิม เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2559 เนื่องจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีมาตรฐานการท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบตัิงาน
ร่วมกบัพนกังานของบริษัทได้ดี โดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้มอบหมายให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท 

1.        นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่4498 หรือ 
2.        นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4523 หรือ 
3.        นางสาววธู ขยนัการนาว ี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5423  

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยนัการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ในกรณีที่
นางสาววธู  ขยนัการนาวี ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล หรือนางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ท า
หน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 
เป็นเงินจ านวน 1,080,000 บาท ซึง่เทา่กบัปี 2558 
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ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือทีเ่สนอมานัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสยีกบั บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้  บุคคลหนึ่งบุคคลใด

ดงัตอ่ไปนีแ้หง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 
1.  นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่4498  หรือ 
2.  นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4523  หรือ 
3.  นางสาววธู ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5423  
 
โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยนัการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววธู  ขยนัการนาวี ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้นางสาว            
สพุรรณี ตริยานนัทกุล หรือนางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์ ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 1,080,000 บาท 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 
และมีมติเห็นด้วยกบัคะแนนเสยีงดงันี ้  

   อนมุตัิ  104,078,310 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.870   
   ไมอ่นมุตัิ              2,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.002  
   งดออกเสยีง        133,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.128  

   รวมจ านวน 104,213,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระที่ 6         พิจารณาอนุมตัิการลาออกของกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการคนใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 
นายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต  ได้ลาออกจากคณะกรรมการ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 13 สิงหาคม 2558  ซึ่งจากหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการที่เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2558 และจากการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ คณะกรรมการเห็นว่า นายทาโมสึ ทามากิ  ซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
เป็นผู้มีความสามารถและมีคณุสมบตัิเหมาะสมโดยความรู้และความสามารถของท่านย่อมก่อให้เกิดประโยชน์และมีค่าต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น   พิจารณาแต่งตัง้นายทาโมส ึทามากิ เป็น
กรรมการแทนนายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต 
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. รับทราบการลาออกของนายเอยีน ร็อบบิน แลมเบิร์ต จากคณะกรรมการ โดยมีผลตัง้แต ่ 
วนัท่ี 13 สงิหาคม 2558   

 2.   แตง่ตัง้นายทาโมส ึทามากิ เป็นกรรมการแทนนายเอยีน ร็อบบิน แลมเบิร์ต โดยให้มีผล 
       ตัง้แต ่วนัท่ี 26 เมษายน 2559  
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตักิารลาออกของกรรมการ และแตง่ตัง้กรรมการคนใหมแ่ทน
กรรมการท่ีลาออก และมีมติเห็นด้วยกบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
   อนมุตัิ  104,073,510 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.865       
   ไมอ่นมุตัิ                 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ          0.000  
   งดออกเสยีง        140,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ          0.135     

   รวมจ านวน   104,213,810 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  100.000 

 
วาระที่ 7       พิจารณาอนุมตัแิละเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 กรรมการหนึง่ในสามต้องออกตามวาระ ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวด
ที่ 4 ข้อ 22 ดงันี ้
“ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรรมการท่ีจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปี
หลงัตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้”  
 
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ได้แก่ 

1. นางสาวแอนน่ี โซเฟีย เวียร์แมน ประธานกรรมการ 
2. นายรักชยั สกลุธีระ  กรรมการบริหารงาน 
3. นายอนพุนัธ์ กิจนจิชีวะ            กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
และเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2559 แต่
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 

 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจ าปี2558  
หวัข้อการจัดการ ข้อ 2. เร่ืองการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการก ากับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เร่ืองคุณสมบัติ
กรรมการบริษัทซึง่จากหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาดงักลา่วตลอดจนผลการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา 
คณะกรรมการเห็นวา่กรรมการทัง้สามทา่นข้างต้น เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิสงู และมีประสบการณ์ที่มีคา่อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  ดงันัน้ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 32 แต่งตัง้กรรมการทัง้สาม
ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการท่ีครบ 
 ก าหนดออกตามวาระดงัตอ่ไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

1.  นางสาวแอนน่ี โซเฟีย เวียร์แมน            ประธานกรรมการ 
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2.  นายรักชยั สกลุธีระ             กรรมการบริหารงาน 
3. นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ                       กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีลาออกตามวาระ 
 (น.ส.แอนน่ี โซเฟีย เวียร์แมน) และมีมตเิห็นด้วยกบัคะแนนเสยีง ดงันี ้
   อนมุตัิ              104,073,510 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.865   

   ไมอ่นมุตัิ                   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.000  

   งดออกเสยีง      140,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.135  

   รวมจ านวน          104,213,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.000  

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีลาออกตามวาระ 
 (นายรักชยั สกลุธีระ) และมีมตเิหน็ด้วยกบัคะแนนเสยีง ดงันี ้
   อนมุตัิ  104,073,510 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.865  

   ไมอ่นมุตัิ                  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.000  

   งดออกเสยีง          140,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.135  

   รวมจ านวน 104,213,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีลาออกตามวาระ  
  (นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ) และมมีติเห็นด้วยกบัคะแนนเสยีง ดงันี ้
   อนมุตัิ  104,073,510 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.865 

   ไมอ่นมุตัิ                  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.000  

   งดออกเสยีง        140,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.135   

   รวมจ านวน 104,213,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.000 

 
วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ในอตัราตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ในตาราง
ด้านลา่ง โดยคา่ตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารทีเ่สนอใหมน่ี ้เพิ่มจาก ปี 2558 ประมาณร้อยละ 5  ส าหรับ       
คา่เบีย้ประชมุยงัคงเหมือนเดิม 
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ค่าตอบแทน 2559 2558 
1.  คา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหาร นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี 

(ตอ่คน/ ปี) 
416,000 บาท 
416,000 บาท 
416,000 บาท 

(ตอ่คน/ ปี) 
396,000 บาท 
396,000 บาท 
396,000 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 2558 หวัข้อการ
จดัการ ข้อ 3. เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ ข้อ 5.8 เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
                                           2559 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น  
 
ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

ถ้าในปีตอ่ ๆ ไปมีก าไรลดลง คา่ตอบแทนกรรมการจะลดลงหรือคงเดิม 
 
นายเชฐ พฒันกลุ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

ยงัไมส่ามารถตอบได้ กรรมการอสิระและกรรมการบริหารที่ได้รับผลตอบแทนถ้าคดิเป็นมลูคา่ชัว่โมงที่ท าธุรกิจอยา่งอื่นสงู
กวา่นีม้าก การท่ีทา่นได้กรุณาเข้ามาช่วยและมีสว่นร่วมในการประชมุ ถือวา่เหมาะสมมาก 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 และมีมติเห็นด้วยกบัคะแนน

เสยีง ดงันี ้  

   อนมุตัิ  104,077,270 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.869   
   ไมอ่นมุตัิ             3,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.003  
   งดออกเสยีง        133,000 เสยีง คิเป็นร้อยละ   0.128   

   รวมจ านวน 104,213,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.000 

วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
ไมม่ีผู้ใดเสนอแนะวาระอื่นๆ 
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ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัต่างๆ โดยประธานและกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามในเร่ืองต่างๆ             
สรุปได้ดงันี ้
ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

แนวโน้มยอดขายที่ลดลง เกิดจากผู้ผลติในประเทศเพิ่มมากขึน้ เวลานีบ้ริษัทมีคูแ่ขง่ก่ีราย ใครบ้าง 

นายเชฐ พฒันกลุ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 ในประเทศไทยมีผู้ผลิตอะคริลิครายใหญ่จ านวน 4 ราย คือ 1.ซูมิเพล็ก 2. ไททนั 3. แพนเอเซีย 4. บมจ. ไทยโพลีอะคริลิค 
บริษัทมีการสญูเสยีสว่นแบง่การตลาดไปบ้าง อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัคงมุง่เน้นการบริการท่ีดีเพื่อเป็นการตอบแทนคู่ค้า โดย
การเยี่ยมเยียนลกูค้าทกุไตรมาส และเป็นบริษัทเดียวที่มีการบริการทางด้านเทคนิคให้กบัลกูค้า  

นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี  ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมดงันี ้

นอกเหนือจากการผลติแผน่อะคริลคิแล้ว บริษัทยงัมีธุรกิจด้านการผลติแผน่รีดอีกด้วย 

ผลประกอบการของบริษัทมาจาก 2 ส่วนคือ การปรับราคาอะคริลิค เพราะราคาวตัถดุิบผนัผวนเป็นตวัแปรที่บริษัทต้อง
ปรับเปลีย่นนโยบายการค้า รวมถึงอตัราแลกเปลีย่น ท าให้บริษัทต้องขายสนิค้าให้ลกูค้าตา่งประเทศมากขึน้  

ส าหรับเอ็กทรูชัน่บริษัทต้องขายสนิค้าในประเทศให้มากขึน้และต้องท างานให้มากกวา่คูแ่ขง่ การน าแผน่ไปผลติเป็นชิน้สว่น
ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเร่ิมกลบัมาอีก ซึง่เป็นผลดีตอ่การผลติ บริษัทมนีโยบายที่จะเพิ่มรายได้จากการใช้ทรัพย์สนิ เช่น เคร่ืองจกัร
ให้    มากขึน้ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

อะคริลคิมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ตามจ านวนประชากร หรือจะลดลง 

นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

ถ้าแยกเป็นกลุม่ใหญ่ ๆ จะได้ 4 กลุม่ คือ 1. ป้ายโฆษณา 2. POSM (Point of Sale Material) 3. การแปรรูปขึน้เป็นชิน้งาน 
เช่น อา่งอาบน า้ 4. Construction Material ในบางปีอาจจะเสยีสว่นแบง่การตลาดในบางกลุม่ผลติภณัฑ์ไป แต่ก็จะเพิ่มมาก
ขึน้ในอีกกลุ่มผลิตภณัฑ์เช่นกัน ผมเช่ือว่าการที่บริษัทมิตซูบิชิ เรยอนฯ  เข้ามาถือหุ้นก็จะมีส่วนในเร่ืองของ Technology 
Transfer สว่นท่ีน าไปผลติเป็นชิน้สว่นยานยนต์นัน้จะเป็นสนิค้าประเภท  คิว้รถยนต์ กนัลม ตาขา่ยดกัแมลง 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  สอบถามวา่ 

ถ้าอตุสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึน้ ไมท่ราบวา่บริษัทจะได้ประโยขน์มากน้อยเทา่ใด 

นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

อะคริลิคเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเอบีเอสเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่ขายได้มากเช่นกัน  เช่น รถบสัที่
ตกแตง่ล้วนท ามาจาก เอบีเอสทัง้สิน้     

นางสาวงามทิพย์ อยูป่ระเสริฐ สอบถาม 
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ซึง่มาจากอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามถึงคะแนนท่ีลงมติในแตล่ะวาระว่าจะประกาศตอนไหน ควร
จะประกาศทนัทีหลงัจากจบวาระการประชมุ 

และในนามสมาคมฯ ขอขอบคณุบริษัทท่ีให้ความส าคญักบัผู้ ถือหุ้น สามารถจ่ายปันผลได้มากกว่าหลายบริษัท รวมถึงเร่ือง
เครดิตภาษีซึง่หลาย ๆ บริษัทไมไ่ด้ให้ความสนใจในเร่ืองนีซ้ึง่เป็นประโยขน์อยา่งมากตอ่ผู้ ถือหุ้น 

นายสจิุตร ศรีเวทย์บดีตอบข้อซกัถามดงันี ้

ก าลงัจะประกาศ  

ไม่มีผู้ ใดซกัถาม ประธานจึงประกาศผลคะแนนของแต่วาระตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น  พร้อมทัง้กล่าวขอบพระคุณ            
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมการประชมุในครัง้นี ้ 

ปิดประชมุ เวลา 11.20 น. 

 

 

     (นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี) 

          ประธานท่ีประชมุ 

 

 

  (นางสาวศภุนิช เลศิวรญาณ) 

         บนัทกึการประชมุ 


