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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 
 

ของ 
 

 บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) 
 
วนั เวลาและสถานที ่
 
ประชมุเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชัน้ 2 ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบ าหรุ 
เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
 
เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครัง้นีไ้ด้ ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชมุ 
 
ประธานได้กลา่วเปิดประชมุ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ รับเชิญเข้าร่วมประชมุในครัง้นี  ้
 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุ 

1. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส ประธานกรรมการ 
2. นายคริสเตียน มอลเลอร์ ลอว์เซน่ กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการบริหารงาน 
3. นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการบริหารงาน 
   

ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายธนวฒัน์ กลุประเสริฐรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกฎหมาย 
2. นายธเนตร ข าเชิดชไูชย ผู้จดัการฝ่ายโลจิสติกส์ 
3. นายพงษ์สนิ มว่งศรี ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัฯ และระบบงาน 
4. นางสาวสรุวดี ลทีวีกลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
 

1. นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี รองประธานกรรมการ 
2. นายรักชยั สกลุธีระ รองกรรมการผู้จดัการ/เลขนกุารบริษัท 
3. ดร.อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
4. 
 

นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5. นายเจษฎา วอ่งวฒันะสนิ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

6. นายอดมั โจนาธาน สโลน กรรมการท่ีไมใ่ขก่รรมการบริหารงาน 
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ปรึกษากฎหมายบริษัท 

นายสรัุตน์ จนัทร์แก้ว ผู้ตรวจสอบจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ 
  และผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 

 
ตวัแทนจากบริษัทส านกังานทนายความ บริษัท ไพร้ซ์สานนด์ จ ากดั 

นางสาวสณิุสา วรธญัญะกิจ             ที่ปรึกษากฎหมาย 

นางสาวพรรณรัตน์ ละอองมณี  ที่ปรึกษากฎหมาย 
 

ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

นางสาววธู ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5423 

นางสาวอมัราพร จานจิุนโสภณ ผู้สอบบญัชี  
 
 
เลขานกุารบริษัท 
 

นายรักชยั สกลุธีระ  เลขานกุารบริษัท 
 
ระเบียบการลงคะแนน 
 
ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้ นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะ
ด าเนินการตามระเบียบวาระที่ก าหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียง 
ลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระท าด้วยการท าเคร่ืองหมาย “กากบาท” หรือ เคร่ืองหมาย “ถกู” ในบตัรลงคะแนน 
ที่บริษัทจดัให้ในแตล่ะวาระ ในบตัรลงคะแนนจะแบง่ออกเป็นช่องสทีี่ชดัเจน 
 

ช่องสเีขยีว หมายถึง  อนมุตั ิ
ช่องสแีดง หมายถึง  ไมอ่นมุตั ิ
ช่องสเีหลอืง หมายถึง  งดออกเสยีง 

 
 
ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ 
 
ในแตล่ะวาระท่ีมีการลงมติหรือออกเสยีงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
ในบตัรตามวาระนัน้ ๆ 
 
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุให้ทราบถึงจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 

• จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 6 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.67 
• ผู้ถือหุ้นที ่เ ข้าร่วมประชุมทัง้สิน้  44 ท่าน (รวมทัง้ผู้ที ่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 
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103,735,210 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 121,500,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 85.38 
• ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 12 ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 361,500 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.30 

 
• ผู้ที่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจ านวน 32 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 103,373,710 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

85.08 
 
ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ลงนามตรวจสอบโดย นายสรัุตน์ จันทร์แก้ว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
ประธานจึงกลา่วเปิดการประชมุและเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
 
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 34 ได้จดัขึน้ท่ีโรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องบางกอกน้อย 1 ชัน้ 3 ถนนบรม
ราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 และมีการจัดท ารายงานการประชุม
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัสง่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  34  ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง ท าไมบริษัทจึงมีผลประกอบการท่ีขาดทนุในปีที่ผา่นมา? 
ประธาน  บริษัทอยูใ่นช่วงที่ประสบปัญหา 2 ประการ กลา่วคือ 

1. บริษัทสญูเสยีฐานลกูค้ารายใหญ่ในตลาดที่ใช้ใน 2 อตุสาหกรรมหลกั คือ อตุสาหกรรมตู้ เย็น และ
ในอตุสาหกรรมยานยนต์หรือประดบัยนต์ และในปี 2559 สญูเสียฐานลกูค้า ซึ่งท าให้บริษัทเสีย
รายได้จากการผลติไปมากกวา่ 2,000 ตนั  

2.       ราคาวัตถุดิบหลักของบริษัท (Methyl Methacrylate หรือ MMA) ตัง้แต่ปลายปี 2559 จนถึง
ปลายปี 2561 มีการปรับขึน้อย่างต่อเนื่อง จากราคาเดิม 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ/ตนั ปรับขึน้สงูถึง 
2,600 ดอลลาร์สหรัฐ/ตนั จึงท าให้ราคาต้นทุนสงูขึน้ แต่บริษัทไม่สามารถขึน้ราคาสินค้า ตาม
ราคาวตัถดุิบได้จึงน าไปสูภ่าวะขาดทนุในที่สดุ 

 ทัง้นี ้บริษัทไมไ่ด้นิ่งนอนใจแตอ่ยา่งใด และได้พยายามทีจ่ะหาทางแก้ปัญหา รวมถึงการเพิ่มผลติภณัฑ์ใหม่
เข้ามาแทนที่สนิค้าที่บริษัทได้สญูเสยีลกูค้าไป 
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ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง ผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 จะเป็นอยา่งไร? 
ประธาน  ราคาต้นทนุการผลิตสินค้าบางสว่นเร่ิมปรับตวัลงและมีแนวโน้มจะต ่าลงไปอีกซึง่จะท าให้บริษัทมีก าไรมาก

ขึน้ อีกทัง้บริษัทได้หาลกูค้าเพิ่มขึน้ในอุตสาหกรรมตู้ เย็นแล้ว  และในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์หรือ
ประดบัยนต์ยงัคงสร้างก าไรดีให้บริษัทอยู ่ แต่ทัง้นี ้เนื่องจากมีการแขง่ขนัในตลาดมากขึน้ บริษัทจึงยงัต้อง
พยงุสถานการณ์ไว้ และจดัการแก้ปัญหาและพฒันาตอ่ไป 

 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง แนวโน้มทางด้านการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นอย่างไรและมีผลประกอบการที่เป็นก าไร

หรือไม?่ 
ประธาน ตามที่เรียนมาข้างต้น บริษัทได้พยุงสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทให้รอดพ้นสภาวะปัจจุบันไปได้ 

แนวโน้มทางด้านการเงินในไตรมาสที่หนึง่จึงอยูใ่นสภาวะชะลอตวั  
 

ในสว่นของก าไรในปี 2562 นีน้ัน้ ประธานไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เนื่องจากอาจจะถือวา่
เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ 

 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง เหตุใดผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการคนใหม่ (นายทาโมสึ ทามากิ) จึงไม่สามารถเข้ารับต าแหน่ง

ได้? 
ประธาน  นายทาโมสึ ทามากิไม่สามารถเข้ารับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ เนื่องจากปัญหาทางด้าน

สขุภาพ ซึง่เป็นเหตใุห้นายทาโมส ึทามากิได้ลาออกจากทกุต าแหนง่ของบริษัทในเครือด้วย 
 

ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีการแตง่ตัง้กรรมการคนใหมเ่ข้ารับต าแหนง่แทนกรรมการคนเดิมหรือไม่? 
ประธาน ในขณะนี ้บริษัทได้แตง่ตัง้ให้คณุรักชยั สกลุธีระด ารงต าแหนง่รองกรรมการผู้จดัการและท าหน้าที่รักษาการ

เป็นกรรมการผู้จดัการชัว่คราว และท าสญัญาจ้างคณุสจิุตร ศรีเวทย์บดี เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ได้มีการท า
แผนเพื่อปรับปรุงธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Business Review โดยทางบริษัทได้จดัให้มีทีมงานจากต่างประเทศ
เข้าร่วมด าเนินการปรับปรุงแผนธุรกิจใหมค่รัง้นีด้้วย  

 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง ในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้าทางบริษัทจะให้ความหวงักบัผู้ ถือหุ้นได้หรือไม ่ยกตวัอยา่งเช่นในสภาพตลาดใน

ต่างประเทศและในประเทศ อยากทราบว่ายอดขายในต่างประเทศและในประเทศมีสดัส่วนเป็นอย่างไร 
นอกจากนีแ้ล้วราคาของน า้มนัดิบมีผลตอ่ราคาของ MMA หรือไม?่ 

ประธาน  1. ในเร่ืองของยอดขาย ตามปกติบริษัทจะมีการท าแผนธุรกิจในทกุ ๆ  ระยะ 5 ปี แต่เมื่อสภาวการณ์
ทางการตลาดและการเปลีย่นแปลงภายในองค์กร บริษัทและบริษัทแมจ่ากตา่งประเทศได้เล็งเห็น
ความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการจดัท า Business review เพื่อฟืน้ฟแูละสรรหาวิธีที่จะท าให้บริษัทให้
ได้รับผลก าไรมากขึน้ ซึง่กระบวนการดงักลา่วนา่จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 นี ้

 2. ในส่วนของราคา MMA นัน้ จากประสบการณ์ของประธานที่อยู่ในธุรกิจมาตลอด 30 ปี ราคา 
MMA นัน้มิได้ผันแปรตามราคาน า้มันเพียงอย่างเดียว อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ท าให้ราคา
เปลีย่นแปลงด้วย ตา่งจากโพลเีมอร์ชนิดอื่น ๆ ที่ผนัตามราคาน า้มนัอยา่งเห็นได้ชดั 
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ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง เหตใุดบริษัทถึงสญูเสยีลกูค้าที่เป็นผู้ผลติตู้ เย็นจ านวนมากจนเป็นเหตใุห้บริษัทขาดทนุ ทา่นผู้ ถือหุ้นจ าได้วา่

ก าไรท่ีได้จากการขายสนิค้าให้แก่ผู้ผลติตู้ เย็นนัน้มีสดัสว่นท่ีไมม่าก หากเทียบกบัต้นทนุการผลติ นอกจากนี ้
หากดจูากยอดขายในปี 2560 และ 2561 ไมแ่ตกตา่งกนัมาก อีกทัง้บริษัทได้มีการขายที่ดินไป เหตใุดบริษัท
มีการขาดทนุในจ านวนมาก? 

ประธาน  หากเทียบเฉพาะยอดขายในปี 2560 และ 2561 จะเห็นว่าปริมาณการขายลดลงเพียงเล็กน้อย และต่างกนั
เพียง 200-300 ตนั แต่ในส่วนที่ท าให้บริษัทขาดทุนคือต้นทุนการผลิตในส่วนของวตัถุดิบ MMAเป็นหลกั 
โดยที่บริษัทไมส่ามารถขึน้ราคาสินค้าตามราคาของ MMA ที่ขึน้สงูได้ เป็นเหตุให้ก าไรขัน้ต้นลดลงจาก 6% 
เหลอื 4% และบริษัทยงัประสบกบัสภาวะการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายอื่นในตลาดอีกด้วย 
 
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Extrusion ที่ใช้ในการผลิตตู้ เย็นนัน้ ในอดีตบริษัทเห็นว่าก าไรที่ได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนัน้มีไม่มากนักเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามแม้ก าไรจะต ่าแต่
ปริมาณการสัง่ซือ้นัน้สงู โดยทัง้นี ้หลงัจากที่บริษัทได้สญูเสียลกูค้าตลาดตู้ เย็นไป บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ 
พยายามหาผลิตภณัฑ์และสินค้าใหม่ ๆ มาทดแทน แต่เนื่องจากการสร้างตลาดใหม่นัน้ ต้องใช้เวลาและ
ทีมงานที่จะท างานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่มีและสร้างตลาดสินคาใหม่ที่จะมาทดแทนการสญูเสียลูกค้า
ตู้ เย็นไป 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 27 เมษายน 2561 และมีมติเห็นด้วยกบัคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 
 อนมุตัิ 103,492,110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.77 
 ไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสยีง 243,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.23 
 รวมจ านวน 103,735,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
วาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
 
ทา่นประธานในท่ีประชมุสรุปปัญหาและภาวะการณ์ในปัจจบุนัให้กบัผู้ ถือหุ้นดงันี ้ 

1. เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนไหวทัง้ตลาดในและตา่งประเทศมีการแข่งขนัสงูและมีตลาดที่ใช้วตัถดุิบรีไซเคิลเข้ามา

แขง่ขนัด้วย ท าให้เกิดความป่ันป่วนอยา่งมากในตลาดตา่งประเทศ 

2. เกิดจากราคาวตัถดุิบจากประมาณที ่1,600 ดอลลาร์สหรัฐ โดยขึน้เป็น 2,600 ดอลลาร์สหรัฐ 

3. เกิดจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราจาก 33 บาท ลดลงเหลอื 31 บาท ซึง่สง่ผลกระทบอยา่งมากกบัด้านการสง่ออก  

4. มีความลา่ช้าในการผลติสนิค้าใหม ่เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถท าให้บรรลเุปา้หมายได้ 
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ประธานท าหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน และชีแ้จงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี 2561 ดงันี ้ 
 

 2561 2560 2559 

รายได้ (ล้านบาท) 1,167.46 1,275.33 1,047.04 

ต้นทนุขาย (ล้านบาท) 1097.35 1,056.30 828.65 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 119.30 140.25 131.47 

ก าไรตอ่ปี (ล้านบาท) (39) 62.84 69.35 

ก าไรตอ่หุ้น (ล้านบาท) (0.32) 0.52 0.57 

จ านวนหุ้น (ล้านบาท) 121.50 121.50 121.50 

สนิทรัพย์ (ล้านบาท) 899.54 978.69 985.98 

หนีส้นิ (ล้านบาท) 355.89 369.12 317.75 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 533.66 609.57 668.23 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (ล้านบาท) 4.39 5.02 5.49 

 

ผลประกอบการในปี 2561 มีรายได้จากการขายจ านวน 1,167.46 ล้านบาท แม้วา่เมื่อเทียบกบัปี 2560 ซึง่มีรายได้จากการขาย
จ านวน 1,275.33 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายลดลง จากปีที่แล้วจ านวน 107.87 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 8.46 
 
ขาดทุนสทุธิจากผลประกอบการหลงัหกัภาษีในปี 2561 จ านวน 39 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ซึ่งมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี 
จ านวน 62.84 ล้านบาท บริษัทจึงมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีลดลง จ านวน 101.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 162.17 
 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น ปี 2561 อยูท่ี่หุ้นละ 4.39 บาท เทียบกบัปี 2560 ที่ หุ้นละ 5.02 บาท  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง ยอดรวมปริมาณการขายปี 2559 เป็นอยา่งไรและตา่งกบัตอนนีป้ระมาณทา่ใด? 
ประธาน  ไม่แน่ใจจ านวนที่แน่นอนแต่ยอดขายนัน้ไม่น่าจะต่างกบัปัจจุบนัมากนกั แต่หากเป็นยอดขายก่อนปี 2559 

นัน้จะแตกตา่งจากยอดขายปัจจบุนัคอ่นข้างมาก แตกตา่งกนัประมาณ 2,000 กวา่ตนั  
 
ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัท คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกคนมีการด า เนินงานอย่างสดุความสามารถและอย่างเต็ม
ก าลงัได้ติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด โดยคณะกรรมการยงัมีการประชมุกนัทกุไตรมาสอยา่งต่อเนื่องรวมถึงมีการพยายาม
หาต้นตอของปัญหาและทางแก้ไข เพื่อจะแก้ปัญหาสภาวการณ์ที่ก าลงัเผชิญอยู่รวมถึงหารือเร่ืองผลประกอบการในอนาคต
เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทกลบัมาดีดงัเดิม 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
 
 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
งบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2561 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของ
ผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 16 ค าวา่ “สนิทรัพย์ - ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี” เกิดมาจากอะไร? 
คุณรักชัย  “ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี” เป็นเร่ืองผลตา่งการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีกบัทางด้านภาษี ทัง้นี ้ 

ตามปกติแล้วบริษัทจะค านวณภาษีโดยใช้หลกัการบญัชี แตเ่มื่อมีคา่ใช้จ่ายบางอยา่งที่ยงัไมส่ามารถน ามา
บนัทกึเพื่อค านวนภาษีได้ รวมถึงผลประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทนุ  หากในอนาคตบริษัทมีก าไร บริษัทก็
สามารถ น ายอดคงเหลอืดงักลา่วไปหกักลบกบัภาษีที่จะต้องจ่ายได้ 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 และมี
มติเห็นด้วยกบัคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้  

 
 อนมุตัิ 103,540,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.81 
 ไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสยีง 195,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.19 
 รวมจ านวน 103,735,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
  
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
 
บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไมต้่องตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอตัราที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเป็นคราว ๆ ไป ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย ประจ าปี 2561 
บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอตัรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54,675.000 บาท  
การเสนอจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสีย
ภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ได้ตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 สรุปได้ดงันี ้
 

ก าไรสะสม       อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล      จ านวน (บาทต่อหุ้น)         จ านวนเงนิรวม (บาท) 
ปี 2561 20% 0.45 54,675,000  
รวม 0.45        54,675,000 

 
คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่  
21 พฤษภาคม 2562  
 
ทัง้นี ้ ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา มีดงันี ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 (ที่เสนอ) ปี 2560 (รวม) 

1.  ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ  (บาท) (39,063,110) 62,836,821 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.45 0.80 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 54,675,000 97,200,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงิน 
ปันผล ประจ าปี 2561 ในอตัรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
54,675,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้    
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้ตามมาตรา 47 ทวิแหง่ประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 สรุปได้ดงันี ้

 
ก าไรสะสม       อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล      จ านวน (บาทต่อหุ้น)         จ านวนเงนิรวม (บาท) 
ปี 2561 20% 0.45 54,675,000   
รวม 0.45        54,675,000 

 
และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี  7 พฤษภาคม 2562 และปิดสมดุทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามซึ่งประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
 
ผู้ถือหุ้นท่านหน่ึง ขอบคณุคณะกรรมการที่พิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล ในขณะที่บริษัทประสบภาวะขาดทุน ถ้าหากปี

ถดัไปบริษัทยงัประสบสภาวะขาดทนุเหมือนปีที่ผา่นมา บริษัทจะสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้หรือไม?่ 
ประธาน  ที่ประชมุคณะกรรมการมีการพิจารณาแล้วและเห็นวา่บริษัทยงัมีก าไรสะสม สถานะทางการเงิน และสภาพ

คล่องที่ดีอยู่และยงัมีแผนด าเนินธุรกิจที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางใด คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทนา่จะยงัมีความสามารถทีม่ีประกาศจ่ายเงินปันผลได้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ ต้องติดตามสถานการณ์ทางการ
ตลาดและผลประกอบการของบริษัทในปีหน้าตอ่ไป 

 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง ต้นทนุขายในอตัราร้อยละ 100 มีคา่วตัถดุิบเทา่ไหร่? 
ประธาน ต้องแยกเป็น 2 สว่น ในสว่นของแผ่นอะคริลิคระบบหลอ่ ราคาต้นทนุประมาณร้อยละ 70 และในสว่นของ

ระบบเคร่ืองรีดนัน้ท างานกบัเคร่ืองจกัรอตัโนมตัิค่อนข้างมาก ต้นทนุวตัถดุิบจึงมีอตัราที่สงูกว่าต้นทนุของ
ระบบหลอ่ 

 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง หากเป็นเช่นนัน้ ถ้า MMA ลด 1 % บริษัทจะมีก าไรเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละเทา่ไหร่? 
ประธาน ธุรกิจของบริษัทนัน้ ไม่สามารถพิจารณาถึงต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงปัจจยัอื่นด้วย เช่น 

การตอบสนองของคูแ่ขง่ วา่คูแ่ขง่มีวิธีการรับมืออยา่งไร เป็นต้น 
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ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง ทีมผู้บริหารมีความเห็นอยา่งไรกบัสภาพการแข่งขนัในปัจจบุนั มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะขึน้ราคา
สนิค้า? 

ประธาน หากราคาวตัถดุิบลดลง บริษัทคิดวา่บริษัทสามารถมีก าไรได้ ดงันัน้การปรับขึน้ราคาสนิค้านัน้ไมน่า่จะท าได้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่ออนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และ 

เห็นด้วยกบัคะแนนเสยีงดงันี ้  
  
 อนมุตัิ 103,720,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
 ไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสยีง 15,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 รวมจ านวน 103,735,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้ สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2562 เนื่องจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด มีมาตรฐานการท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบตัิงาน
ร่วมกบัพนกังานของบริษัทได้ดี ทัง้นี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้มอบหมายให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท 
 

1.        นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่4498 หรือ 
2.        นายปรีชา อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่5800 หรือ 
3.        นางสาววธู ขยนัการนาว ี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5423  

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู ขยนัการนาวี ซึ่งได้ให้ด าเนินการในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว (ตัง้แต่
ปี 2558) เป็นผู้ท าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววธู  ขยนัการนาวี ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  หรือนายปรีชา อรุณนารา ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  
 
ทัง้นี ้ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,290,000 บาท ซึง่เป็นอตัราคา่บริการเดียวกนักบัปี 2561 
ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าสง่เอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียก
เก็บกบับริษัท ตามยอดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง และนอกจากที่กลา่วมาข้างต้น ไมม่ีคา่ใช้จ่ายอื่นใดอีก 
 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสยีกบั บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้บุคคนหนึ่งบุคคนใด

ดงัตอ่ไปนีแ้หง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 
 

1.  นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที ่4498 หรือ 
2.  นายปรีชา อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่5800 หรือ 
3.  นางสาววธู ขยนัการนาว ี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5423  

 
โดยก าหนดให้นางสาววธู  ขยนัการนาวี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่
นางสาววธู  ขยนัการนาวี ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ท าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 1,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ค่า
เดินทาง คา่สง่เอกสาร และคา่ถ่ายเอกสาร ซึง่จะเรียกเก็บกบับริษัท ตามยอดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
 
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเสริมต่อไปอีกว่า นอกจากเร่ืองของการสร้างหรือฟืน้ฟูให้มีผลประกอบการที่ดีขึน้ บริษัทได้
ตระหนกัถึงความส าคญัที่จะด าเนินนโยบายโปร่งใสโดยกรรมการทกุทา่นก็มีสว่นให้ความเห็นและจดัท านโยบายในเร่ืองความ
โปร่งใส โดยก าหนดนโยบายปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์และหลกัการการ
บริหารจัดการบริษัทที่ดี โดยบริษัทได้รับการรับรองจาก องค์กร Collective Action against Corruption (CAC) ว่าบริษัทมี
นโยบายและการด าเนินการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในบริษัท รวมถึงการมีระบบที่ เจ้าหน้าที่ในบริษัททกุคนมีสิทธิรายงาน 
(Whistle Blowing) หากพบกรณีที่มีผู้ บริหารหรือเจ้าหน้าที่คนใดในบริษัทฝ่าฝืนระเบียบหรือด าเนินการใด ๆ ในทางทุจริต
คอร์รัปชัน่ 
 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง ในปี 2562 บริษัทจะกลบัมามีศกัยภาพในการรองรับการแขง่ขนัสงูที่ขึน้อยา่งไร? 
ประธาน  บริษัทมีแผนในการรองรับ 2 ประการ ประการแรก ในสว่นของระบบเคร่ืองรีด บริษัทมีแผนเพิ่มรายได้จาก

ลกูค้าในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นฐานลกูค้าหลกั รองลงมาจากฐานลกูค้าผู้ผลิตตู้ เย็นที่บริษัท
เพิ่งเสยีไป 
ประการท่ี 2 นอกจากแผน่  Standard ABS ธรรมดานัน้ บริษัทคาดวา่จะสามารถพฒันาสนิค้าให้เป็นสินค้า
ที่มีมลูค่าเพิ่มได้อีก เนื่องจากปัจจุบนั รัฐบาลอยู่ในระหว่างการออกกฎหมาย รณรงค์ให้รถโดยสารหรือรถ
สาธารณะมีส่วนประกอบของพลาสติก ABS หรือพลาสติกทนไฟ บริษัทจึงคาดว่าสินค้าดงักล่าวจะเป็น
สนิค้าในอนาคตอีกตวัหนึง่ของบริษัท  
สว่นเร่ืองอะคริลคิ บริษัทต้องหาทางลดต้นทนุและเพิ่มสนิค้าแนวใหมเ่ข้าไป รวมถึงท าการตลาดแบบใหม ่ๆ 
เช่น การขายตรง หรือการขายสนิค้าให้โครงการตา่งๆ ท่ีผู้ซือ้ต้องการรับรองคณุภาพ 
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ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง เร่ืองการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที่จะเพิ่มขึน้ 6.2 ล้านบาท เราจะสามารถรับรู้มาตรการ

ได้อยา่งไร? 
คุณรักชัย  คาดวา่นา่จะรับรู้ได้ตามที่รัฐบาลประกาศ นัน่ก็คือในไตรมาสที่ 2 

 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง บริษัทจะสามารถพฒันาในด้านใดได้บ้าง? 
ประธาน  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท าให้ตลาดโตขึน้ในอัตราที่ต ่ากว่าในอดีต และการแข่งขนัระหว่าง

ผู้ผลติก็ทวีความรุนแรงขึน้ นอกจากนีก้ารท่ีบริษัทได้สญูเสยีลกูค้าผู้ผลติตู้ เย็นไปนัน้ ถือวา่เป็นการสญูเสยีที่
ค่อนข้างส่งผลกระทบกบับริษัทอย่างมาก ดงันี ้บริษัทจึงมีแผนที่จะกอบกู้สถานการณ์ให้ผลประกอบการ
กลบัมาอยู่ในระดบัเดิมภายใน 1 – 2 ปี ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง นอกจากนี ้บริษัทยงัวางแผนที่จะ
ออกจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ อย่างน้อย 2-3 ผลิตภณัฑ์/ปี ซึ่งเป็นแผนของบริษัทในปัจจุบนัที่แม้จะ
ล่าช้าไปบ้าง แต่บริษัทก็เร่งปรับปรุงแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทยังมีความพยายามที่จะ
ปรับเปลีย่นภาพรวมสนิค้าของบริษัทด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาสดัสว่นทางการตลาดและท าให้บริษัท
มีก าไรท่ีเหมาะสมได้ในอนาคต  

 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง บริษัทจะเพิ่มยอดขายได้อยา่งไร? 
ประธาน  บริษัทอยูใ่นขัน้ตอนด าเนินการปรับแผนเพื่อให้เหมาะสมกบัการพฒันายอดขายและการแขง่ขนัในตลาด  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562
 และมีมติเห็นด้วยกบัคะแนนเสยีงดงันี ้   

  
 อนมุตัิ 103,720,110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
 ไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสยีง 15,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 รวมจ านวน 103,735,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
วาระที่ 6       พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 กรรมการหนึง่ในสามต้องออกตามวาระ ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวดที่ 
4 ข้อ 22 ดงันี ้
 

“ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรรมการท่ีจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
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กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก 
สว่นปีหลงัตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้”  

 
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ได้แก่ 
 

1. นายรักชยั สกลุธีระ                  รองกรรมการผู้จดัการ/ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน/เลขนกุารบริษัทและ 
                                                 รักษาการกรรมการผู้จดัการบริษัท 

2. นายอนพุนัธ์ กิจนจิชีวะ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นางแคโรไลน์ ไพรเออร์        กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงานและคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน  
 

นางแคโรไลน์ ไพรเออร์  ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะไมก่ลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2562 
 
และเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตัง้แตว่นัที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2562 แต่
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 
 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2561 
หวัข้อการจดัการ ข้อ 2. เร่ืองการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ ข้อ 5.3 เร่ืองคณุสมบตัิกรรมการ 
บริษัท 
 
จากหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาดงักลา่วตลอดจนผลการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการโดย
ค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่านายได โอยามะ ซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีคณุสมบตัิสงู และมีประสบการณ์อนัมีคา่อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 แตง่ตัง้กรรมการนายได โอยามะ เป็นกรรมการ
ของบริษัทแทนท่ีนางแคโรไลน์ ไพรเออร์ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2562 
 
นอกจากนี ้กรรมการดงัตอ่ไปนี ้ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลบัเข้าต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ คือ 
 

1.  นายรักชยั สกลุธีระ รองกรรมการผู้จดัการ/ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน/เลขนกุารบริษัท 
2. นายอนพุนัธ์ กิจนจิชีวะ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
ในปี 2561 กรรมการทัง้สองทา่นได้เข้ารวามการประชมุกรรมการทกุครัง้ (4 ครัง้) และเข้าร่วมการประชมุกรรมการตรวจสอบทกุ
ครัง้ (4 ครัง้) 
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คณะกรรมการโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้สองท่าน
ข้างต้น เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิสงู และมีประสบการณ์ที่มีคา่อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  
 
ดงันัน้ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 35 แตง่ตัง้กรรมการทัง้สองทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 
นอกจากนัน้ นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทและจากต าแหน่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนายทาโมส ึทามากิ กรรมการบริหาร (เดิมได้ถกูแตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562) 
ได้ลาออกจากจากทกุต าแหน่งของบริษัท ดงันัน้ คณะกรรมการจึงได้แต่งตัง้กรรมการและผู้ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
เพือ่ที่จะแทนที่กรรมการคนท่ีลาออกดงันี ้
 

1. แต่งตัง้นายเจษฎา ว่องวฒันะสิน ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน แทนที่นายกุลเวช เจนวฒันวิทย์  ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งทัง้หมดของบริษัทโดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 22 
กมุภาพนัธ์ 2562 ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่นายเจษฎา วอ่งวฒันะสนิ สามารถให้ความเห็นได้อยา่ง
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องได้ 
 

2. แต่งตัง้นาย อดมั โจนาธาน สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารแทน นายทาโมสทึามากิ กรรมการได้ลาออก
จากกรรมการทัง้หมดโดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2562 

 
3. แต่งตัง้นายรักชัย สกุลธีระ ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการชัว่คราว

จนกวา่จะมีการแจ้งหากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 

1. อนมุตัิให้กรรมการท่ีครบออกตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ได้แก่  
นาย รักชยั สกลุธีระ               รองกรรมการผู้จดัการ/ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน/เลขนกุารบริษัท 
นาย อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
2. รับทราบการพ้นจากต าแหน่งตามวาระโดยมีความประสงค์ของ นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ ที่ไม่ประสงค์กลบัเข้าด ารง

ต าแหน่ง และได้มีมติแต่งตัง้ นายได โอยามะ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน แทน นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2562 
 

3. รับทราบการลาออกของ นายกุลเวช เจนวฒันวิทย์ และแต่งตัง้ นายเจษฎา ว่องวฒันะสิน ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 
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4. รับทราบการลาออกของ นายทาโมส ึทามากิ และแต่งตัง้ นายอดมั โจนาธาน สโลน เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการที่

ไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารงาน  
 

5. รับทราบการแต่งตัง้ นายรักชยั สกุลธีระ เพื่อด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการและปฏิบตัิหน้าที่กรรมการผู้จดัการ
ชัว่คราว 

 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง เหตุใดบริษัทถึงไม่ทราบแนวโน้มที่จะเสียลกูค้าของบริษัท บริษัทมีข้อจ ากดัอะไรหรือไม่ในการผลิตสินค้า
ใหมข่องบริษัท? 
ประธาน  บริษัทเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสญูเสียลกูค้า แต่ด้วยข้อจ ากดัในเร่ืองการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจกัรให้

สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อทดแทนผลิตภณัฑ์เก่าและเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถเพิ่มก าลงัการผลติ
ทัง้ผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ในภาคส่วนการแก้ปัญหา บริษัทยังคงสามารถรับมือได้เพียง
บางสว่น อาทิเช่น การแก้ไขเคร่ืองจกัรตา่ง ๆ ซึง่ต้องพิจารณาถึงความเสีย่งและความลา่ช้ารวมถึงคา่ใช้จา่ย
ทีท่ าให้ในบางกรณีไม่อาจแก้ปัญหาได้ทนัเวลา รวมทัง้ยงัมีการรองรับปัญหาได้ไมด่ีเทา่ที่ควร 

 

มติที่ประชุม  
 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ  (นายรักชัย  
สกลุธีระ) และมีมติเห็นด้วยกบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
 อนมุตัิ 103,543,110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.81 
 ไมอ่นมุตัิ 180,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.18 
 งดออกเสยีง 12,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 รวมจ านวน 103,735,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
      
มติที่ประชุม 
 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ  (นายอนุพนัธ์  
กิจนิจชีวะ) มีมติเห็นด้วยกบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

 อนมุตัิ 103,543,110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.81 
 ไมอ่นมุตัิ 180,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.18 
 งดออกเสยีง 12,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 รวมจ านวน 103,735,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
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มติที่ประชุม 
 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตัง้  นายได โอยามะ เป็นกรรมการของบริษัทแทนที่   
นางแครโรไลน์ ไพรเออร์ และมีมติเห็นด้วยกบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
 อนมุตัิ 103,723,110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
 ไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสยีง 12,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 รวมจ านวน 103,735,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
มติที่ประชุม     รับทราบการพ้นจากต าแหน่งตามวาระโดยมีความประสงค์ของนางแคโรไลน์ ไพรเออร์ที่ไม่ประสงค์กลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่ และได้มีมติแตง่ตัง้ นายได โอยามะ เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน แทน นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2562 

 
มติที่ประชุม   รับทราบการลาออกของ นายกุลเวช เจนวฒันวิทย์ และแต่งตัง้ นายเจษฎา ว่องวฒันะสิน ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนตัง้แต่วันที่  
22 กมุภาพนัธ์ 2562 

 
มติที่ประชุม    รับทราบการลาออกของ นายทาโมสึ ทามากิ และแต่งตัง้  นายอดัม โจนาธาน สโลน เพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการท่ีไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารงาน 
 
มติที่ประชุม    รับทราบการแตง่ตัง้ นายรักชยั สกุลธีระ เพื่อด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการและปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ

ผู้จดัการชัว่คราว 
 
วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 
คณะกรรมการโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2562 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางด้านลา่ง โดยค่าตอบแทนกรรมการอิสระและคา่เบีย้ประชมุ จะ
ยงัคงใช้อตัราเดียวกนักบัอตัราคา่ตอบแทนในปี 2561 ตามตารางด้านลา่ง 
 

ค่าตอบแทน 2562 2561 
1.  คา่ตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 

(ตอ่คน/ ปี) 
 437,000 บาท 

(ตอ่คน/ ปี) 
437,000 บาท 

2.  คา่เบีย้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการยอ่ย 
- กรรมการตรวจสอบ 

(ตอ่คน/การประชมุ) 
10,000 บาท 

8,000 บาท 

(ตอ่คน/การประชมุ) 
10,000 บาท                     
8,000 บาท 
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คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2561หวัข้อการ
จดัการ ข้อ 3. เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ ข้อ 5.8 เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ 
 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง MMA เป็นวตัถดุิบในการผลิตสินค้าอะไร แล้ววตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตอปุกรณ์เก่ียวกบัรถยนต์เป็นวตัถุดิบ

ชนิดใด ราคาขึน้หรือไม?่ 
ประธาน  MMA เป็นวัตถุดิบหลักส าคัญในการผลิตสินค้าระบบหล่อ เช่น Cast Sheet ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตใน

อตุสาหกรรมรถยนต์จะเป็นตวั ABS ซึ่งมีราคาขึน้เช่นกนั แต่บริษัทสามารถปรับราคาขึน้ตามราคาวตัถดุิบ
ได้ 

 
ผู้ถอืหุ้นท่านหน่ึง บริษัทเคยชีแ้จงว่าก าไรจากการขายผลิตภณัฑ์แก่ผู้ผลิตตู้ เย็นนัน้เทียบไม่ได้กับผลิตภณัฑ์อื่น เหตใุดการ

สญูเสยีลกูค้าดงักลา่วจึงเป็นเหตใุห้บริษัทขาดทนุ 
ประธาน  บริษัทขอยอมรับในกรณีที่ผลประกอบการขาดทุน แต่ส าหรับกรณีที่เคยได้เรียนแจ้งเก่ียวกับผลก าไรที่ได้

จากลกูค้าผู้ผลิตตู้ เย็นนัน้ บริษัทขอเรียนชีแ้จงว่า ผลก าไรจากการขายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตตู้ เย็นนัน้เป็น
ค่าบริการจากการรับจ้างผลิตสินค้า ดังนัน้เมื่อเทียบกันแล้ว ผลก าไรจากการขายสินค้าแบบ Finished 
Product นัน้จะดีกวา่ อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทมีก าลงัการผลติเหลอื การรับจ้างผลติสนิค้าก็เป็นสว่นหนึ่งที่
เสริมสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้ และเนื่องจากบริษัทยงัไม่สามารถหาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ มาแทนที่การสญูเสยี
จากลกูค้าผู้ผลิตตู้ เย็นได้ จึงเป็นเหตใุห้ก าไรที่ควรจะได้ กลบัเป็นขาดทนุ ประกอบกบัการขาดทนุในระบบ 
Casting เนื่องจากราคาวัตถุดิบ จึงเป็นเหตุให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนในปีทีผ่านมา ดังนี ้บริษัทจึง
พยายามเร่งแผนการปรับปรุงธุรกิจให้เร็วขึน้เพื่อแก้ปัญหาดงักลา่ว 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 

2562 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น  

 

มติที่ประชุม   ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และมีมติเห็นด้วยกบัคะแนน 
   เสยีง ดงันี ้   
   
 อนมุตัิ 103,543,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.81 
 ไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสยีง 192,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.19 
 รวมจ านวน 103,735,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
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วาระที่ 8   พิจารณาและอนุมัติสัญญาจ้างที่ปรึกษาอิสระ 
 
กรรมการบริษัทได้ตดัสินใจจ้าง นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี เป็นที่ปรึกษาอิสระของบริษัท มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2562 ส าหรับ
ให้ค าปรึกษาส าหรับการด าเนินกิจการของบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการเห็นควรท่ีจะแจ้งให้ทราบในที่ประขมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในเร่ืองสญัญาจ้างระหวา่ง   
                                          บริษัทฯ และนายสจิุตร ศรีเวทย์บดี เป็นท่ีปรึกษาอิสระของบริษัทฯ 
 
ประธานในที่ประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมถึงการจ้างตนเป็นที่ปรึกษาอิสระว่าการว่าจ้างดังกล่าวนัน้มีขึน้เพื่อการให้ความ
ช่วยเหลือและแนะน าให้ค าปรึกษาคุณรักชัย สกุลธีระในการด ารงต าแหน่งรักษาการกรรมการผู้จดัการ และเพื่อช่วยให้การ
ด าเนินงานในช่วงระยะเวลาการส่งมอบต าแหน่งเป็นไปอย่างราบร่ืน รวมถึงการแนะน าฝ่ายขายและการตลาด และจัดท า 
Business Review ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น 
 

มติที่ประชุม     ที่ประชมุรับทราบในเร่ืองสญัญาจ้างที่ปรึกษาอิสระ 
 
 
วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

ไมม่ีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ 
 
ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและตวัแทนผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้สงัเกตการณ์ และผู้ที่ช่วยงานในการประชุมครัง้นีท้ี่สละเวลา
และให้เกียรติมาร่วมประชมุ  
 
ปิดประชมุ เวลา 11.30 น. 
 
 

______________________________ 
 (นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี) 
 ประธานท่ีประชมุ 

 
__________________________ 
(นางสาวพรรณรัตน์ ละอองมณี) 
 บนัทกึการประชมุ 
 
 


