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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 33 
 

ของ 
 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) 
 
วนั เวลาและสถานท่ี 
 
ประชุมเม่ือวัน ท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ  โรงแรมรอยัลซิตี  ้ห้องบางกอกน้อย ชัน้  3 ถนนบรมราชชนนี              
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
 
เน่ืองจากประธานกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมในครัง้นีไ้ด้ ท่ีประชุมจึงพิจารณาเลือก นายสจุิตร ศรีเวทย์บดี ท าหน้าท่ี
ประธานในท่ีประชมุ 
 
ประธานได้กลา่วเปิดประชมุ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ รับเชิญเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้
 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 

 

 
กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุ 
 

1. นางสาวแอนน่ี โซเฟียร์ เวียร์แมน ประธานกรรมการ 
2. นายเบนจามนิ เจมส์ แฮร์รีส กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. นายทาโมส ึทามากิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

 
ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 

1. นายธนวฒัน์ กลุประเสริฐรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกฎหมาย 
2. นายธเนตร ข าเชิดชไูชย ผู้จดัการฝ่ายโลจิสตกิส์ 

ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัท  

 นายสรัุตน์ จนัทร์แก้ว ผู้ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ 
  และผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

ตวัแทนจาก บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั  

1. นางสาววธ ูขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5423 
2. นายสาเจต ป่ินเจริญ ผู้จดัการแผนกตรวจสอบบญัชี 

1. นายสจุิตร ศรีเวทย์บดี รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
2. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ กรรมการบริหาร 
3. นายรักชยั สกลุธีระ กรรมการบริหาร 
4. ดร.อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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เลขานกุารบริษัท 
 

นายรักชยั สกลุธีระ    เลขานกุารบริษัท 
นางสาวสณิุสา วรธญัญะกิจ   ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 

 
ระเบียบการลงคะแนน 
 
ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้ นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะ
ด าเนินการตามระเบียบวาระท่ีก าหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมท่ีไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียง 
ลงคะแนนหรือการลงมตใินแตล่ะวาระ ให้กระท าด้วยการท าเคร่ืองหมาย “กากบาท” หรือ เคร่ืองหมาย “ถกู” ในบตัรลงคะแนน 
ท่ีบริษัทจดัให้ในแตล่ะวาระ ในบตัรลงคะแนนจะแบง่ออกเป็นช่องสีท่ีชดัเจน 
 

ช่องสีเขียว หมายถึง  อนมุตั ิ
ช่องสีแดง หมายถึง  ไมอ่นมุตัิ 
ช่องสีเหลือง หมายถึง  งดออกเสียง 

 
ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ   
 
ในแตล่ะวาระท่ีมีการลงมตหิรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้นลงคะแนน
ในบตัรตามวาระนัน้ ๆ 
 
ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุให้ทราบถึงจ านวนผู้เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 

• จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 6 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.67 
• ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 42 ท่าน (รวมทัง้ผู้ ท่ีเข้ามาระหวา่งการประชมุ) คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 103,239,451 

หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 121,500,000 ทัง้หมด หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 84.97 
• ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 11 ท่าน คดิเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 350,600 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.29 

 
• ผู้ ท่ีได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ านวน 31 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 102,888,851 หุ้น คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 

84.68 
 
ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ลงนามตรวจสอบโดย นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท 
ประธานจึงกลา่วเปิดการประชมุและเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 32 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2559 
 
ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 32 ได้จัดขึน้ท่ีโรงแรมรอยัลซิตี ้ห้องบางกอกน้อย 1 ชัน้ 3 ถนน
บรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 และมีการจัดท ารายงานการประชุม
ภายใน 14 วนั นับแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัส่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
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ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ท่ี   32           
ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 

 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบต่อการรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั ง้ท่ี 32 ซึ่งประชุมเม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2559 และมีมตเิห็นด้วยกบัคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 อนมุตั ิ 103,058,351 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตั ิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 รวมจ านวน 103,058,351 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 
        
วาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 
ประธานท าหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงาน และชีแ้จงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี 2559 ดงันี ้ 
 

 2559 2558 2557 

รายได้ (ล้านบาท) 1,047.04 1,150.37 1,245.35 

ต้นทนุขาย (ล้านบาท) 828.65 937.68 1,084.52 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 131.47 133.03 121.20 

ก าไรตอ่ปี (ล้านบาท) 69.35 62.14 31.42 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.57 0.51 0.26 

จ านวนหุ้น (ล้านบาท) 121.50 121.50 121.50 

สนิทรัพย์ (ล้านบาท) 985.98 927.96 934.32 

หนีส้นิ (ล้านบาท) 317.75 280.49 323.80 

สว่นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 668.23 647.48 610.52 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 5.49 5.33 5.02 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

 
 

- 4 - 

 
ผลประกอบการในปี 2559 มีรายได้จากการขายจ านวน 1,030.47 ล้านบาท เทียบกบัปี 2558 ซึ่งมีรายได้จากการขายจ านวน 
1127.22 ล้านบาท บริษัทจึงมีรายได้จากการขายลดลงเป็นจ านวน 96.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.5 
 
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีในปี 2559 จ านวน 69.35 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ซึ่งมีก าไรสทุธิหลงัหักภาษี จ านวน 62.14 ล้าน
บริษัทจึงมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเพิม่ขึน้จ านวน 7.22 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 11.6   
 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานในปี 2559 อยู่ท่ีหุ้นละ 0.57 บาท เทียบกบัปี 2558 ท่ี หุ้นละ 0.51 บาท ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานของบริษัท
จึงเพิม่ขึน้ 0.06 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 11.7 
 
หมายเหตุ:   

รายได้จากการขายลดลงเน่ืองจากปริมาณการขายของแผ่นพลาสติกระบบ Extrusion (โดยเฉพาะส่วน ของ ABS และ HIPS 
Sheet) ท่ีมีจ านวนลดลงอย่างมากในปี 2559 ซึ่งสง่ผลกระทบให้ยอดขายโดยภาพรวมในปี 2559 มีจ านวนลดลง 
 
ก าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2559 มีสาเหตุมาจากจ านวนยอดขายแผ่นอะคริลิคท่ีเพิ่มขึน้ในไตรมาสท่ีสองและไตรมาสท่ีสาม 
ในขณะท่ีราคาของ MMA (Methyl Methacrylate) ซึ่งเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติมีราคาลดลง 
 
 
วาระที่ 3  พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ซึ่งผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2559  

 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบอนมุตังิบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559          
และมีมตเิห็นด้วยกับคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้   

 อนมุตั ิ 103,060,351 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.88 
 ไมอ่นมุตั ิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสียง 119,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.12 
 รวมจ านวน 103,179,451 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
  
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งแนะน าวา่  
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นนัน้ ไม่ควรจัดท าในรูปแบบของแผ่นซีดี แต่ควรจัดท า
เป็นรูปเลม่เพ่ือความสะดวกในการใช้งานของผู้ถือหุ้น 
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามวา่  
เหตใุดในปี 2559 ยอดขายของบริษัทลดลง แตมี่ก าไรเพิม่ขึน้  
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ประธานตอบข้อซกัถามดงันี ้
สาเหตท่ีุยอดขายของบริษัทในปีท่ีผา่นมามีปริมาณลดลงเน่ืองจากบริษัท ได้สญูเสียตลาดในผลิตภณัฑ์จ าพวก ABS เน่ืองจาก
ลกูค้าท่ีผลิตตู้เย็นบางราย (เช่น Sharp และ Hitachi) ได้มีการติดตัง้และด าเนินการผลติผลติภณัฑ์ภาย ในบริษัทของลกูค้าเอง 
อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสท่ีสาม บริษัทได้รับจ้างให้ผลิตสินค้าจากลกูค้าผู้ผลติตู้เย็นรายใหม่ (กลา่วคือ Samsung) ในปริมาณ
ท่ีค่อนข้างสูง แม้ว่ายอดขายรวมจะไม่สามารถทดแทนตลาดท่ีสญูเสียไปได้ แต่ก็สามารถช่วยพยุงยอดขายของบริษัทได้ใน
ระดบัหนึ่ง 
 
ในส่วนของก าไรท่ีเพิ่มขึน้ มีสาเหตุมาจากจ านวนยอดขายของแผ่นอะคริลิค ซึ่งมีอัตราก าไรเบือ้งต้น (Gross Margin) ท่ีสูง 
เน่ืองจากราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดปรับตวัขึน้ ในขณะท่ีราคาของวตัถดุิบหลกัท่ีใช้ผลิตหรือ MMA ไม่ได้ปรับตวัสงูขึน้ตาม 
ไปด้วย 
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามวา่  
แนวโน้มในการด าเนินกิจการของบริษัทในปีนีเ้ป็นอย่างไร  
 
ประธานตอบข้อซกัถามดงันี ้
สถานการณ์ของ Extrusion ในส่วนของตู้ เย็นอาจจะยังไม่เปล่ียนแปลง แต่บริษัทก็ได้เร่ิมจัดระบบ Extrusion ใหม่ โดยจะใช้
เคร่ืองจกัรท่ีผลติ ABS มาผลติสนิค้าท่ีบริษัทไมเ่คยผลติมาก่อน เช่น Polypropylene หรือ HIPS Conductive Anti Static ซึ่งใช้
ส าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ เพ่ือมาเสริมยอดขายท่ีขายไปของตู้ เย็น เพราะฉะนัน้ปีนีบ้ริษัทจะเร่ิมผลิต
ผลติภณัฑ์ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัตู้เย็นมากขึน้  
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามวา่  
รายได้เบือ้งต้นของสนิค้าใหมเ่ป็นอย่างไร ดีขึน้บ้างหรือไม ่
 
ประธานตอบข้อซกัถามดงันี ้
ดีขึน้โดยล าดบั อย่างไรก็ตามบริษัทต้องลงทนุเพิ่มบ้างเล็กน้อย เช่น การซือ้อุปกรณ์ส าหรับใช้ติดกบัเคร่ืองจกัร เพ่ือมาช่วยใน
การผลิตให้ได้ปริมาณมากขึน้ แม้วา่ผลิตภัณฑ์ใหม่จะยังไม่สามารถทดแทนตลาดตู้ เย็นท่ีเสียไปได้ แต่บริษัทคาดว่าการผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่นีจ้ะท าให้บริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลาย ไม่ต้องเส่ียงกับการพึ่งพาการขายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป 
เหมือนการขายชิน้สว่นอปุกรณ์เก่ียวกบัตู้เย็นในอดีต  
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามวา่  
บริษัทได้ผลติหน้าจอ LED หรือไม ่ 
 
ประธานตอบข้อซกัถามดงันี ้
บริษัทไมไ่ด้ผลติหน้าจอ LED ส าหรับโทรทศัน์หรือคอมพวิเตอร์ แตบ่ริษัทผลติเฉพาะแผน่พลาสตกิ เพ่ือใช้ท าปา้ยไฟ LED  
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามวา่  
เน่ืองจากเงินปันผลในปีนีด้ีมาก แนวโน้มของผลก าไรในปี 2560 จะเป็นอย่างไร 
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ประธานตอบข้อซกัถามดงันี ้
ไม่สามารถตอบได้ อย่างไรก็ตาม ทิศทางของธุรกิจเราคงด าเนินการอยู่ แม้มีอุปสรรคตามท่ีแจ้งข้างต้นแต่ทางคณะกรรมการ
และคณะผู้บริหารได้พยายามแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บริษัทจะกลบัไปอยู่จดุเดิมให้เร็วท่ีสดุ  
 
ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ 
มีผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชุมถามประธานวา่บริษัทมีนโยบายจะลงทุนในกิจการใดเพิ่มเตมิหรือไม่ ประธานจึงขอชีแ้จงต่อท่ี
ประชุมว่า แม้ว่าบริษัทจะไม่มีนโยบายการลงทุนขนาดใหญ่ในขณะนี ้แต่บริษัทก็ได้ด าเนินการปรับปรุงเคร่ืองจักร คณุภาพ
ก าลงัผลติ คณุภาพสนิค้า เพ่ือให้บริษัทคงความเป็นผู้น าในการผลติสนิค้าในตลาด 
 
 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไมต้่องตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอีก บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอัตราท่ีผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิเป็นคราว ๆ ไป ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2559 บริษัทขอ
เสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60,750,000 บาท การเสนอ
จ่ายเงินครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัท การจ่ายเงินปันผลเป็นผลการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 จะจ่ายจากก าไรสะสม 
ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 สรุปได้ดงันี ้
 

      ก าไรสะสม       อัตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคล      จ านวน (บาทต่อหุ้น)         จ านวนเงนิรวม (บาท) 
ปี 2558                  20%                              0.50                             60,750,000 
รวม       0.50          60,750,000 

 
คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น
เพ่ือรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และ
ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

ทัง้นี ้ ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา มีดงันี  ้
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2558 (ปีท่ีผา่นมา) 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 69,356,992.00 62,140,210.48 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.50 0.40 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 60,750,000 48,600,000 
5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 87.59 78.21 
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ความเหน็คณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตักิารจดัสรรก าไร และการจ่ายเงิน 

ปันผล ประจ าปี 2559 ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้ น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
60,750,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้    
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวแิห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2559 สรุปได้ดงันี ้
 

 

ก าไรสะสม       อัตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคล      จ านวน (บาทต่อหุ้น)         จ านวนเงนิรวม (บาท) 
ปี 2558                  20%                              0.50                                   60,750,000 
รวม       0.50                                  60,750,000 

 
และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี  11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักท รัพย์  ในวัน ท่ี  12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดวันจ่าย เงินปันผลในวัน ท่ี                  
23 พฤษภาคม 2560 

 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามวา่  
เน่ืองจากปีท่ีแล้วบริษัทจ่ายเงินปันผลคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 78.21 ของก าไรสทุธิ ปีนีบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 87.59  
ของก าไรสทุธิ อยากถามวา่บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาจ่ายเงินปันผลอย่างไร 
 
ประธานตอบข้อซกัถามดงันี ้
คณะกรรมการจะพิจารณาจากสภาพคล่องการทางการเงิน แล้วพิจารณาว่าบริษัทมีนโยบายท่ีจะใช้เงินในการลงทุน หรือ
กิจกรรมในการปรับปรุงเคร่ืองจกัร หรือกิจการภายในอย่างไร และในปีนีบ้ริษัทพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้เพราะเห็นว่า
น่าจะดีกวา่การน าเงินไปเก็บไว้ในธนาคารซึ่งได้ดอกเบีย้ในจ านวนท่ีต ่า 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบต่ออนุมตัิการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 และเห็น

ด้วยกบัคะแนนเสียงดงันี ้    

 อนมุตั ิ 103,239,451 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 รวมจ านวน 103,239,451 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระที่ 5  พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2560 เน่ืองจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีมาตรฐานการท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี โดยบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ให้บริการสอบบญัชีแก่บริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว 
(ตัง้แตปี่ 2554) ทัง้นี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้มอบหมายให้บคุคนหนึ่งบคุคนใดดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 

1.        นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี 4498 หรือ 
2.        นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4523 หรือ 
3.        นางสาววธ ูขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5423  

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยันการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ในกรณีท่ี
นางสาววธู  ขยันการนาวี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์                  
ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  

 
ทัง้นี ้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นเงินจ านวน 1,290,000 บาท (ค่าตอบแทนประจ าปี 2559 เป็นเงิน
จ านวน 1,080,000 บาท) ทัง้นี ้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะ
เรียกเก็บกบับริษัท ตามยอดคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
 

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไมมี่ความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด  

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้บุคคลหนึ่งบุคคลใด

ดงัตอ่ไปนีแ้ห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 
 

1.  นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี 4498 หรือ 
2.  นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4523 หรือ 
3.  นางสาววธ ูขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5423  

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยันการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ       
งบการเงินของบริษัท  ในกรณี ท่ีนางสาววธู  ขยันการนาวี  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้      
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือนางชลรส สนัติอัศวราภรณ์ ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พจิารณาอนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวน 1,290,000 บาท โดยไมร่วม
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น คา่เดนิทาง คา่สง่เอกสาร และคา่ถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับ
บริษัท ตามยอดคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
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ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามวา่  
เหตุใดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจึงปรับสูงขึน้ในจ านวนท่ีมาก โดยเฉล่ียค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท่ีขึน้นัน้ คิดเป็นอัตรา        
ถึงร้อยละ 20 
 
ประธานตอบข้อซกัถามดงันี ้
บริษัทได้สอบถามไปท่ีบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด ถึงประเด็นแล้วเช่นกัน ประธานจึงเสนอให้ตวัแทนจากบริษัท ส านักงาน      
อีวาย จ ากัด เป็นผู้ ชีแ้จง ตัวแทนจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด ชีแ้จงว่า ค่าสอบบัญชีจะพิจารณาจากปริมาณงานท่ีผู้สอบ
บญัชีต้องท าในแต่ละปี และเน่ืองจากในปีนีมี้การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งส่งผลให้ปริมาณงานเพิ่มมากขึน้ จึงท า
ให้คา่สอบบญัชีสงูขึน้ 
 
ทัง้นี ้ประธานได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด ไม่ได้เปล่ียนแปลงค่าสอบบญัชีของบริษัทมาสามปีติดตอ่กันแล้ว 
จึงขอขึน้ทีเดียวในปีนี ้และเน่ืองจากปริมาณงานท่ีเพิม่ขึน้เน่ืองจากการท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มมาตรการในการ
ตรวจสอบ โดยให้ผู้สอบบญัชีมีสว่นในการตรวจสอบรายงานประจ าปีของบริษัทด้วย 

 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560
 และมีมตเิห็นด้วยกับคะแนนเสียงดงันี ้   

 อนมุตั ิ 103,228,151 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  
 ไมอ่นมุตั ิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00  
 งดออกเสียง 2,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00  

 รวมจ านวน 103,230,151 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  
 
 
วาระที่ 6  พจิารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวด        
ท่ี 4 ข้อ 22 ดงันี ้
“ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรรมการท่ีจะแบง่ออกให้
ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกันวา่ผู้ ใดจะออก ส่วนปี
หลงัตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้”  
 
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ได้แก่ 
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1. นายสจุิตร ศรีเวทย์บดี  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
2. นายเบนจามนิ เจมส์ แฮร์รีส กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
3. นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์            กรรมการอิสระ /คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เน่ืองจากประธานในท่ีประชมุเป็นหนึ่งในกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประธานจึงมอบหมายให้นายรักชัย สกุลธีระ 
ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุมในวาระนีแ้ทน และเพ่ือเป็นการสมควร ประธานและนายกุลเวช เจนวฒันวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการท่ี
จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจึงเดนิออกจากท่ีประชมุเป็นการชัว่คราว 
 
เพ่ือเป็นการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้ประกาศบนเวบ็ไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 19 ธันวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 แตไ่ม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด 

 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคณุสมบตัเิหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาท่ีเปิดเผยในรายงานประจ าปี 2559 
หัวข้อการจัดการ ข้อ 2. เร่ืองการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการก ากับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เร่ืองคุณสมบัติ
กรรมการบริษัท 
 
จากหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาดงักล่าวตลอดจนผลการปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการในอดีตท่ีผ่านมา คณะกรรมการเห็น
วา่กรรมการทัง้สามท่านข้างต้น เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัสิงู และมีประสบการณ์ท่ีมีค่าอนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 33 แต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 

 
ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการท่ีครบ

ก าหนดออกตามวาระดงัตอ่ไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  
 

1. นายสจุิตร ศรีเวทย์บดี  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
2. นายเบนจามนิ เจมส์ แฮร์รีส กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
3. นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์            กรรมการอิสระ /คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกตามวาระ 

  (นายสจุิตร ศรีเวทย์บดี) และมีมตเิห็นด้วยกบัคะแนนเสียง ดงันี ้
 

 อนมุตั ิ 103,211,851 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.98 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 16,300 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.02 

 รวมจ านวน 103,228,151 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกตามวาระ 
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  (นายเบนจามนิ เจมส์ แฮร์รีส) และมีมตเิห็นด้วยกบัคะแนนเสียง ดงันี ้
 

 อนมุตั ิ 103,228,151 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 รวมจ านวน 103,228,151 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกตามวาระ 
  (นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์) และมีมตเิห็นด้วยกบัคะแนนเสียง ดงันี ้
 

 อนมุตั ิ 103,228,151 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 รวมจ านวน 103,228,151 เสียง คดิเป็นร้อยละ           100.00 
 
ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามวา่ 
นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทมาแล้วก่ีปี 
 
นายรักชยั สกลุธีระ ตอบข้อซกัถามวา่  
นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี 
 
 
วาระที่ 7  พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 
ประธานกลบัมาท่ีห้องประชมุและด าเนินการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
เพ่ือเป็นการสมควร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ ดร.อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ นายแจน แดม ปี เดอร์เซ่น 
และนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ซึ่งเป็นผู้ มีส่วนได้เสียในการพิจารณาของท่ีประชุมในวาระนี ้ได้ออกจากท่ีประชุมเป็นการ
ชัว่คราว  
 
คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ  ประจ าปี 2560 ในอัตราตามท่ีได้ก าหนดไว้ในตาราง
ด้านล่าง โดยค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารท่ีเสนอใหม่นี ้เพิ่มจาก ปี 2559 ประมาณร้อยละ 5 ในส่วนค่า
เบีย้ประชมุยงัคงเหมือนเดมิ 
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ค่าตอบแทน 2560 2559 

1.  คา่ตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหาร นายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี* 

(ตอ่คน/ ปี) 
437,000 บาท 

- 

(ตอ่คน/ ปี) 
416,000 บาท 
208,000 บาท 

(มกราคม – มถินุายน 2559) 

2.  คา่เบีย้ประชมุ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหาร นายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี* 

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

- 

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

(มกราคม – มถินุายน 2559) 
 

 
คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนตามท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2559 หัวข้อการ
จดัการข้อ 3. เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ ข้อ 5.8 เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี   

2560 ในอตัราตามท่ีได้ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น  
 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และมีมตเิห็นด้วยกบัคะแนน 

   เสียง ดงันี ้     

 อนมุตั ิ 103,228,151 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตั ิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 รวมจ านวน 103,228,151 เสียง คดิเป็นร้อยละ         100.00 

 
 
   

ผู้ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุได้ฝากค าถามผา่นทางคณะกรรมการวา่ 
บริษัทได้ด าเนินการในการปอ้งกนัการทจุริตคอรัปชัน่ในองค์กรอย่างไร  
 
นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์ชีแ้จงวา่ 
บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการ CAC (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหวา่งการย่ืน
เอกสารประกอบ  
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ดร.อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ 
บริษัทคาดวา่จะย่ืนขอรับรองไปยงัคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทุจริต (CAC Council) 
เพ่ือพจิารณาให้การรับรองภายในสิน้ปีนี ้ 
 
ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า 
ในปี 2559 ท่ีผา่นมา เห็นวา่ก าไรในไตรมาสท่ี 3 เพิม่ขึน้สงูเป็นเพราะลกูค้าผู้ผลติตู้เย็นรายใหมห่รือไม ่แตเ่หตใุดก าไรในไตร
มาสท่ี 4 ถึงลดลง และจะสง่ผลตอ่มาในไตรมาสท่ีหนึ่งในปี 2560 นีห้รือไม ่
 
ประธานชีแ้จงวา่ 
การขายสนิค้าให้แก่ลกูค้าผู้ผลิตตู้เย็นรายใหม่มีสว่นในก าไรในไตรมาสท่ีสาม แตไ่ม่ใช่สาเหตทุัง้หมด สาเหตหุลกัท่ีก าไรในไตร
มาสท่ีสามปรับตวัสงูขึน้นัน้เน่ืองมาจากการขายแผน่อะคริลคิท่ีเพิ่มมากขึน้ประกอบกบัราคาขายสนิค้านัน้สงูกวา่ราคาต้นทนุ
ของวตัถดุบิคอ่นข้างมาก จึงท าให้ได้ก าไรท่ีดี แต่ในไตรมาสท่ีส่ี มีการปรับตวัของราคาวตัถดุบิหลายประเภทในทกุ ๆ เดือน จึง
สง่ผลกระทบตอ่ก าไรของบริษัท ทัง้นี ้อาจจะสง่ผลตอ่ก าไรในไตรมาสท่ีหนึ่งอย่างแน่นอน 
  
ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า 
บริษัทมีแนวทางอย่างไร เก่ียวกบัการผลติชิน้สว่นของรถยนต์ 
 
ประธานชีแ้จงวา่ 
บริษัทไม่ได้ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ แต่บริษัทผลิตแผ่นอะคริลิค ซึ่งใช้ประกอบการผลิตอุปกรณ์ประดบัยนต์ ทัง้นี ้รายได้จากการ
ผลติอปุกรณ์ประดบัยนต์ของนัน้ คดิเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวมทัง้หมด 
 
ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า 
บริษัทผลติกนัชนหรือไม่ 
 
ประธานชีแ้จงวา่ 
กนัชนเป็นอปุกรณ์ประดบัยนต์ บริษัทจะสง่สนิค้าให้ลกูค้าไปแปรรูปเป็น กนัชน ขอบคิว้ แผงกนัแมลง แผงกนัลม เป็นต้น 
 
ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า 
การผลติสนิค้าอปุกรณ์ประดบัยนต์ของบริษัทมีแนวโน้มอย่างไร 
 
ประธานชีแ้จงวา่ 
ดีขึน้ แม้ว่าจะเร่ิมมีคูแ่ขง่ท่ีเร่ิมผลิตสนิค้าประเภทเดียวกนับ้างแล้วก็ตาม 
 
 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไมมี่ผู้ใดเสนอวาระอ่ืน ๆ 
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ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและตวัแทนผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้สงัเกตการณ์ และผู้ ท่ีช่วยงานในการประชุมครัง้นีท่ี้สละเวลา
และให้เกียรตมิาร่วมประชมุ  
 
ปิดประชมุ เวลา 11.17 น. 
 

 
 (นายสจุิตร ศรีเวทย์บดี) 
 ประธานท่ีประชมุ 

  
 
(นางสาวสณิุสา วรธญัญะกิจ) 
 บนัทึกการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


