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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

……...........…………………………………………………………………………………………………………......... 
วนั  เวลา และสถานท่ี 
ประชมุเมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:30 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ฮอลล ์โรงแรม ด ิแอมบาสซาเดอร ์กรงุเทพฯ 
เลขที ่171 ถนนสขุมุวทิ ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร  

กรรมการบริษทัท่ีเข้าประชุม 
1 นาย วชัรา ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2 นาย ชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / และประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน 

3 นาย ธนะชยั สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / และกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

4 นาย พนัธุช์ยั วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / และกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

5 ดร. ภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
6 นาย ธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ / และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7 นาย ช านาญ วทิรูปกรณ์ กรรมการ / และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8 รศ.ดร. เฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ / และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

9 นาย เอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ / และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการบริหาร และผู้บริหารท่ีเข้าประชุม 
1 นาย ธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร             
2 นางสาว รุง่ระว ีวทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ 

3 นางสาว มะลวิรรณ กติตวิริยิะการ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 นางสาว น ้าฝน โล่พานชิ รองผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

5 นางสาว ประภาวด ีณ ระนอง เลขานุการบรษิทั  
6 นางสาว เยาวภาภรณ์ ระน้อม ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน 

7      นายรกัษ์พล สงิหส์วุงศ ์              ผูจ้ดัการอาวุโส ฝา่ยบญัชแีละการเงนิต่างประเทศ / ล่ามแปลภาษา 

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน 
1 นาย เสร ีจนิตนเสร ี                ทีป่รกึษาบรษิทั 

2 นาย สดุวณิ ปญัญาวงศข์นัต ิ ผูส้อบบญัชบีรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั   
3 นางสาว สทุธาทพิย ์สมบรูณ์ ผูส้อบบญัชบีรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั   
4 นาย กติต ิกมลทพิยล์าภ                    ผูส้อบบญัชบีรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั   
5 นางสาว มนญัญา ฐตินินัทวรรณ ทีป่รกึษากฎหมาย 
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ผู้ท่ีท าหน้าท่ีนับคะแนน 
ตวัแทนจากบรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจนบัคะแนน 
 
เร่ิมการประชุมเวลา 9:30 น. 
 
 เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ทีป่ระชมุว่า การจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ในวนันี้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั หมวด 4 เรือ่ง การประชมุผูถ้อืหุน้ และมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉนัทะ ครบ
เป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัขอ้ที ่37 ของบรษิทั ดงันี้ 

- ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 141 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้355,000,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 
12.68 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

- ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ประชมุแทนจ านวน 557 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้2,079,000,000 หุน้ คดิเป็น 

รอ้ยละ 74.25 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

รวมเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน 698 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้2,434,000,000 หุน้   คดิเป็นรอ้ยละ 
86.93 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ประธานกรรมการ และประธานทีป่ระชมุ กลา่วแนะน าคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิารบรษิทั และผูร้ว่มเขา้ประชมุอืน่ พรอ้มกล่าวเปิดประชมุ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้เลขานุการบรษิทั ชีแ้จงวธิกีารด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง 
ดงันี้ 
 1. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ 

แต่ละทา่นจะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ ผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงมตไิว้
โดยชดัเจนแลว้วา่เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะแลว้จะไมไ่ดร้บัแจกบตัรลงคะแนนอกี 

 2. การประชมุจะพจิารณาเรือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระในหนงัสอืเชญิประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามกอ่นแลว้จงึจะใหม้กีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ กรณุายกมอืขึน้และขอใหท้า่นแจง้ชือ่และนามสกลุ และในกรณีทีท่า่นเป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะ กรณุาแจง้ชือ่ผูถ้อืหุน้ทีท่า่นรบัมอบฉนัทะมา ใหท้ีป่ระชมุทราบดว้ยทกุครัง้  

3. ภายหลงัทีท่า่นไดร้บัทราบรายละเอยีดในแตล่ะวาระแลว้ ยกเวน้วาระที ่2 ซึง่เป็นวาระเสนอใหท้ีป่ระชมุ
รบัทราบ ไมต่อ้งลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน และสง่คนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้นี้ เพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ในการนบั
คะแนน เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนไมเ่หน็ดว้ย และตามดว้ยบตัรลงคะแนน
ของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง โดยผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเกบ็
ตามล าดบั  
 ทัง้นี้ ส าหรบัวาระที ่5 เรือ่งการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนน 
ทกุใบทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง เพือ่นบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชือ่กรรมการทีไ่ดร้บั
การเสนอชือ่เป็นรายบุคคล  

4. ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไม่
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 
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 5. ในการนบัคะแนนเสยีงใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้
วาระที ่6 ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ โดย
บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยีหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุ สว่น
ทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ  
 กรณีทีไ่มม่ผีูใ้ดแสดงความเหน็คดัคา้น หรอืแสดงความคดิเหน็เป็นอยา่งอืน่ ใหถ้อืว่าทีป่ระชมุเหน็ชอบ หรอื
อนุมตัเิป็นเอกฉนัท ์เพือ่มใิหเ้ป็นการเสยีเวลาระหว่างทีร่อการนบัคะแนนเสยีงจะใหพ้จิารณาวาระถดัไป  
 การตรวจนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ หากบรษิทัไดม้กีารแจง้มตแิละคะแนนเสยีงต่อทีป่ระชมุแลว้ ผูถ้อืหุน้
ไมส่ามารถออกเสยีงยอ้นหลงัในวาระกอ่นได ้ 
 กรณีดงัต่อไปนี้ จะถอืว่าเป็นบตัรเสยี 

  1. บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายมากกว่า 1 ชอ่ง 
  2. บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากบั 

  3. บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าคะแนนเสยีงทีม่อียู่ 
 6. เพือ่ใหก้ารเกบ็บตัรลงคะแนน เป็นไปอยา่งโปรง่ใสสอดคลอ้งกบัตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัจะ
เกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ดว้ย เพือ่เป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดยีว โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้สง่คนืบตัรลงคะแนน
ใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัเลกิประชมุแลว้ กรณีผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลบักอ่น ขอใหส้ง่บตัรลงคะแนนคนืใหก้บัเจา้หน้าทีด่ว้ย
เชน่กนั  
 7. บรษิทัฯ จะด าเนินการประชมุดว้ยภาษาไทย และไดจ้ดัเตรยีมล่ามส าหรบัแปลภาษาเพือ่อ านวยความ
สะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ต่างชาต ิ

 ภายหลงัการแจง้วธิกีารออกเสยีง และไมม่ขีอ้ซกัถามใดๆ เลขานุการบรษิทั ไดเ้ชญิตวัแทน ผูถ้อืหุน้ 3 ทา่น 
รว่มเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนนในทีป่ระชมุ โดยนายกษดิิเ์ดช เอือ้เสถยีร นายธวชัชยั พงษ์มาลา และ 
นางสาวฐานียะ เตชะวภิ ูรบัอาสาเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนนเสยีง   
 

ประธานฯ ไดน้ าเสนอทีป่ระชมุเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชมุดงันี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

 ประธานฯ แจง้ทีป่ระชมุว่า บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 
2558 โดยมสี าเนารายงานการประชมุทีไ่ดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ รายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชมุทีส่ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กอ่นการประชมุพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 และไดจ้ดัสง่ส าเนา
รายงานการประชมุใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายและ
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด รวมถงึไดเ้ผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัเพือ่เปิดเผยแกผู่ถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไป
แลว้ และปรากฏว่าไมม่ผีูใ้ดขอแกไ้ขแต่อยา่งใด 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  ปรากฏไมม่ผีูใ้ดซกัถาม  ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่29  กรกฎาคม  2558 
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 มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 ตามที่
เสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,438,501,937 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

งดออกเสยีง      จ านวน 100 เสยีง   

บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

 ประธานฯ มอบหมายใหด้ร. ภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กล่าวสรปุผลการด าเนินงานของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2559 ทีผ่า่นมา ใหท้ีป่ระชมุทราบ  
 ดร. ภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยรอบปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2559 ดงันี้       

 1. รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 8,764.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.8 จากปี 2557/2558 ที ่6,912.8 ลา้นบาท 
โดยยอดขายทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจากการเตบิโตของทัง้สามธุรกจิ 

2. ตน้ทนุการขายสนิคา้ 5,850.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.9 จากปี 2557/2558 ที ่5,092.0 ลา้นบาท  
3. ก าไรขัน้ตน้ 2,915.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 59.90 จากปี 2557/2558 ที ่1,823.1 ลา้นบาท  
4. คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,673.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.9 จากปี 2557/2558 ที ่1,162.9 ลา้นบาท 

    เนื่องจากไดร้วมคา่ใชจ้่ายของ TJM Products Pty. Ltd.  

 5. ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) 1,823.7 ลา้นบาท 

    เพิม่ขึน้รอ้ยละ 58.2 จากปี 2557/2558 ที ่1,152.9 ลา้นบาท  
6. ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย รวมสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุ

    ในบรษิทัรว่ม 2,072.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50.0 จากปี 2557/2558 ที ่1,382.0 ลา้นบาท 
7. ตน้ทนุทางการเงนิเทา่กบั 162.1 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557/2558 ที ่216.1 ลา้นบาท  

8.  สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 249.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557/2558 ที ่229.1 ลา้นบาท 

9.  ภาษเีงนิได ้84.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557/2558 ที ่29.5 ลา้นบาท 

10. ก าไรสทุธ ิ1,413.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 123.1 จากปี 2557/2558 ที ่633.8 ลา้นบาท  
11. สนิทรพัยร์วม 12,598.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557/2558 ที ่12,059.4 ลา้นบาท  
12. หนี้สนิรวม 3,386.5 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557/2558 ที ่3,853.2 ลา้นบาท 

13. ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ คงเดมิจากปี 2557/2558 ที ่2,800 ลา้นบาท 

14. อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ เทา่กบัรอ้ยละ 33.3  
             15. อตัราสว่นก าไรสทุธ ิเทา่กบัรอ้ยละ 16.1   

 
 ผลการด าเนินงานแบ่งตามกลุม่บรษิทั 

 - ธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ (AEROFLEX) มรีายไดจ้ากการขาย 2,596.8 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.1 จากปี 2557/2558 ที ่2,295.2 ลา้นบาท โดยมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดขายทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ และจนี สดัสว่นการขายของ AEROFLEX แบ่งเป็น ยอดขาย
ในต่างประเทศ รอ้ยละ 70.8 และยอดขายภายในประเทศ รอ้ยละ 29.2  
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- ธุรกจิผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นอปุกรณ์และตกแต่งยานยนต ์(AEROKLAS) มรีายไดจ้ากการขาย 3,604.8 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 49.9 จากปี 2557/2558 ที ่2,404.8 ลา้นบาท เนื่องจากเมือ่เดอืนมนีาคม 2558 ไดม้กีารซือ้
ธุรกจิ TJM Products Pty. Ltd. ประเทศออสเตรเลยี ท าใหม้ยีอดขายเพิม่ขึน้ 903 ลา้นบาท หากไมร่วม TJM จะมี
รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.8 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหน้า สดัสว่นการขายของ AEROKLAS แบ่งเป็น ยอดขาย
ในต่างประเทศ รอ้ยละ 68.3 และยอดขายภายในประเทศ รอ้ยละ 31.7 

- ธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ (EPP) มรีายไดจ้ากการขาย 2,563.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
15.8 จากปี 2557/2558 ที ่2,212.7 ลา้นบาท โดยมาจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสตกิ ไดแ้ก ่
ถว้ยน ้าพลาสตกิและบรรจุภณัฑอ์าหาร จากความตอ้งการในการบรโิภคในประเทศทีม่ากขึน้ สดัสว่นการขายของ EPP

แบ่งเป็น ยอดขายในต่างประเทศ รอ้ยละ 10.9 และยอดขายภายในประเทศ รอ้ยละ 89.1  
ก าลงัการผลติเดมิของ EPP ไมเ่พยีงพอส าหรบัตลาดต่างประเทศ แต่ปจัจบุนัไดเ้ปิดด าเนนิการโรงงาน EPP 

แหง่ที ่2 ซึง่มเีป้าหมายทีจ่ะขายในตลาดต่างประเทศเพิม่ขึน้ 
 บรษิทับรหิารธุรกจิดว้ยความมุง่มัน่ ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัเจรญิเตบิโตดว้ยความมัน่คงและยัง่ยนื ท าใหใ้นปจัจบุนั
บรษิทัสามารถสรา้งผลก าไรไดส้งู  และมอีตัราหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยูใ่นระดบัต ่าที ่0.37 เทา่ จากปี 2557 เทา่กบั 
1.88 เทา่ และ ปี 2558 เทา่กบั 0.47 เทา่  
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

 

นายวีระ ไชยมโนวงศ ์- ผูถ้อืหุน้ กล่าวชืน่ชมผลการด าเนินงานของบรษิทัในปีทีผ่า่นมา และไดส้อบถามเพิม่เตมิ ดงันี้ 
1) ขอทราบสาเหตุทีร่ายไดจ้ากการขายสนิคา้และก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ มคีวามแตกต่างกนัมาก กล่าวคอื 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.8 และก าไรสทุธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 123.1  

2) อตัราสว่นทางการเงนิ มอีตัราก าไรขัน้ตน้ เทา่กบัรอ้ยละ 33.3 และมอีตัราก าไรสทุธ ิเทา่กบัรอ้ยละ 16.1 

ซึง่เพิม่ขึน้จากปีกอ่น ขอทราบว่าอตัราก าไรทีเ่พิม่ขึน้มาจากสนิคา้ในกลุ่มธุรกจิใด 

3) ดว้ยผลการด าเนินงานของปีทีผ่า่นมา จะมแีรงผลกัดนั (Momentum) ใหผ้ลการด าเนนิงานปีนี้เป็นไปใน
ลกัษณะเดยีวกนันี้อกีหรอืไม ่

ดร. ภวฒัน์  วิทูรปกรณ์  กลา่วขอบคณุในค าชืน่ชม  และกล่าวชีแ้จง ดงันี้ 
1) รายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้ รอ้ยละ 26.8 และก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ รอ้ยละ 123.1 มาจาก  

 - ยอดขายโดยรวมเพิม่ขึน้ แตม่ยีอดขายบางกลุ่มลดลง เชน่ กลุ่มตะวนัออกกลาง เนื่องจากราคาน ้ามนัที่
   ลดลง ท าใหบ้รษิทัมุง่เน้นไปยงักลุ่มทีม่ยีอดขายด ีเชน่ ญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิา และจนี สว่นกลุ่มประเทศ
  ยโุรปยงัคงทรงตวั แต่บางประเทศยงัมอีตัราทีเ่พิม่ขึน้ เชน่ ประเทศองักฤษ เป็นตน้ 

- สนิคา้ของบรษิทัมแีบรนด์ มชีอ่งทางการจดัจ าหน่ายทัว่โลก มนีวตักรรม และทีส่ าคญัทีส่ดุคอื  
 ประสทิธภิาพการผลติทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ไดล้งทนุในเครื่องจกัรทีม่เีทคโนโลยใีหม่ๆ  แลว้ชว่งก่อนเขา้                     
 จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์   
- ตน้ทนุวตัถุดบิทีล่ดลงในบางประเภท  

 - มกีารควบคมุคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร รวมถงึการพฒันานวตักรรม ปรบัปรงุประสทิธภิาพการ
   ผลติเพือ่รองรบัการแขง่ขนัสงูขึน้ 

- ตน้ทนุทางการเงนิทีล่ดลง    
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2) อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 33.3 และอตัราก าไรสทุธ ิรอ้ยละ 16.1 เพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมา เนื่องจาก 

- AEROFLEX มอีตัราการเตบิโตสงู มอีตัราผลก าไรในระดบัทีค่อ่นขา้งดกีว่าปีทีผ่า่น 

- AEROKLAS มกี าไรเพิม่ขึน้ เนื่องจาก 2 ปีทีผ่า่นมา บรษิทัไดล้งทนุในการพฒันาสนิคา้นวตักรรม    
  ใหก้บัคา่ยรถยนต์คอ่นขา้งมาก  
- EPP ไดร้บัประโยชน์จากราคาวตัถุดบิทีล่ดลง แต่บรษิทักไ็ดใ้หส้ว่นลดกบัลกูคา้บางสว่น และ 
  ประสทิธภิาพการผลติทีเ่พิม่ขึน้จากการใชเ้ทคโนโลยกีารผลติ High Speed Production ซึง่บรษิทัได ้

  พฒันาในระดบัทีจ่ะสามารถแขง่ขนัในต่างประเทศได ้อาท ิประเทศจนี รวมถงึมเีทคโนโลยแีละ  
  นวตักรรมในหลายดา้น  
- บรษิทัรว่มทนุ 2 แหง่ ในประเทศไทย แมอ้ตัราการเตบิโตไมส่งูมากนกัเนื่องจากการชะลอตวัของกลุ่ม 

 ยานยนต ์แต่ยงัมอีตัราก าไรสทุธทิีด่ ีเพราะเป็นบรษิทัทีม่นีวตักรรมสงู มแีบรนด์ มชีือ่เสยีง นอกจากนี้
บรษิทัไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทัรว่มทนุทีไ่ดล้งทนุในประเทศอนิเดยี โดยบรษิทัดงักล่าวเริม่มผีลก าไร
จากการด าเนินงานแลว้จากการน าเทคโนโลยไีปชว่ยในการผลติ  

- บรษิทัรว่มทนุในประเทศจนีมผีลก าไรทีด่ขี ึน้  
3)     ส าหรบัแรงผลกัดนัจะเหน็ว่าปจัจบุนัโลกมกีารเปลีย่นแปลงจงึตอ้งปรบัตวัในหลายๆ ดา้น เศรษฐกจิใน

กลุ่มตะวนัออกกลางและแอฟรกิาทีซ่บเซา บรษิทัฯ จงึตอ้งหาตลาดใหม่ๆ  เชน่ ประเทศญีปุ่น่ทีก่ าลงัจะ
เป็นเจา้ภาพการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคในปี 2563 สว่นตลาดกลุ่มประเทศอเมรกิาหลงัจากเลอืกตัง้ในปีนี้
คาดว่าจะดขีึน้ สว่นประเทศจนี เกาหล ีและออสเตรเลยี ก าลงัจะฟ้ืนตวั สิง่เหล่านี้จะชว่ยใหบ้รษิทัฯ 
เตบิโตขึน้ไปอกี ดงันัน้ รายไดห้รอืก าไรจะเตบิโตในอตัราเทา่ไหรน่ัน้ ไมส่ามารถระบุไดใ้นตอนนี้ ผู้
ลงทนุสามารถศกึษาไดจ้ากบทวเิคราะหท์ีน่กัวเิคราะหไ์ดป้ระเมนิไว ้

นางสาวบษุกร งามพสธุาดล - ผูถ้อืหุน้ กล่าวสอบถาม ดงันี้ 
1) ใน 3 กลุ่มธุรกจิ อยากทราบวา่สดัสว่นก าไรดงักล่าว มาจากแต่ละธรุกจิเทา่ใด  และธุรกจิใดทีท่ าก าไร 
 ไดม้ากทีส่ดุ 

2) รายไดจ้ากการขายสนิคา้ ทีเ่ตบิโตจาก EPP AEROFLEX และ AEROKLAS เกอืบประมาณรอ้ยละ 50 

นัน้ จะเตบิโตต่อไปในอนาคตอกีหรอืไม่ 
3) ส าหรบัปีหน้า บรษิทัจะมโีครงการใหม่ๆ  ทีจ่ะขยายกจิการ หรอืจะเตบิโตจากธุรกจิเดมิทีม่ยีอดขายเพิม่
 มากขึน้ หรอืมกีารลงทนุ หรอืมนีวตักรรมใหม่ๆ  หรอืไม ่

ดร. ภวฒัน์  วิทูรปกรณ์  กลา่วชีแ้จง ดงันี้ 
1)  ก าไรสทุธ ิ1,413.1 ลา้นบาท แบ่งตามประเภทธุรกจิโดยประมาณกอ่นงบการเงนิรวม ได ้ดงันี้ EPP 

ประมาณ 500 ลา้นบาท AEROFLEX ประมาณ 480 ลา้นบาท และ AEROKLAS ประมาณ 220 ลา้นบาท 
สว่นทีเ่หลอืมาจากสว่นแบ่งก าไรจากธุรกจิรว่มทนุจ านวน 249.1 ลา้นบาท 

2) รายไดจ้ากการขายสนิคา้ของ AEROKLAS เพิม่สงูขึน้มาจากการรบัรูร้ายไดข้อง TJM Products Pty. 

Ltd. ซึง่บรษิทั แอรโ์รคลาส ออสเตรเลยี จ ากดั ไดซ้ือ้ธุรกจิเมือ่เดอืนมนีาคม 2558 ท าใหม้รีายไดจ้ากการ
ขายสนิคา้เพิม่ขึน้จ านวน 903 ลา้นบาท หากไมร่วมยอดขายของ TJM Products Pty. AEROKLAS 

เตบิโตในอตัรารอ้ยละ 15.8 ดา้นคา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้มาจากการปรบัโครงสรา้งใหมเ่พือ่รองรบัการเตบิโตใน
อนาคต   

3)  - ส าหรบันวตักรรมใหม่ๆ  นัน้ ถอืเป็นวสิยัทศัน์ของบรษิทั บรษิทัมสีนิคา้ทีม่สีทิธบิตัรอกีหลายฉบบัทีจ่ะ
   ท าใหบ้รษิทัเตบิโตไดต้่อไป  
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- บรษิทัมงีบประมาณส าหรบัการท า M&A โดยจะพจิารณาในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งและสง่เสรมิธุรกจิของ
บรษิทั หากพจิารณาแลว้มกีารเตบิโต มคีวามมัน่คง ถงึแมจ้ะมยีอดขายไมส่งูมากแต่ก าไรสทุธดิ ีบรษิทั
อาจจะพจิารณาเขา้ซือ้ธุรกจิดงักล่าว  

- ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษาขอ้มลูบรษิทัเพิม่เตมิไดจ้ากบทวเิคราะห์ของนกัวเิคราะห ์ซึง่บรษิทัไดม้กีาร
ประชมุรว่มกบันกัวเิคราะหใ์นทกุไตรมาส   

นายชูเกษ อุ่นจิตติ – ผูถ้อืหุน้  สอบถามวา่ จากตวัเลขก าไรทีเ่พิม่ขึน้ จะสง่ผลใหล้กูคา้ต่อรองราคาหรอืไม ่และบรษิทั
จะมวีธิกีารรกัษาอตัราสว่นแบง่ก าไรอยา่งไร 

ดร. ภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ กล่าวชีแ้จงว่า บรษิทัมลีกูคา้ในประเทศหลายพนัราย และมลีกูคา้กว่า 100 ประเทศทัว่โลก 
ราคาทีข่ายเป็นราคาตลาดโลก อกีทัง้สนิคา้ของบรษิทัมแีบรนด์ ส าหรบั AEROKLAS มสีทิธบิตัร 
เทคโนโลย ีและการออกแบบรว่มกบัลกูคา้ สว่น EPP มสีนิคา้เกอืบ 1,000 ชนิด  นอกจากนี้บรษิทัมี
กระบวนการทางการตลาด  มอีตัราสว่นแบ่งการตลาดในระดบัทีส่งู ส าหรบัรายละเอยีดขอใหไ้ปศกึษา
จากรายงานประจ าปี หรอืจากบทวเิคราะหข์องนกัวเิคราะหต์่างๆ   

MR. BASANT KUMAR DUGAR กล่าวชืน่ชมผลการด าเนินงาน และสอบถาม โดยนายรกัษ์พล สงิหส์วุงศ ์เจา้หน้าที่
 ของบรษิทัซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นล่ามแปลภาษา กล่าวสรปุว่า โดยรวมผูถ้อืหุน้กล่าวชืน่ชมผลการด าเนนิงาน 
 และมคี าถามเกีย่วกบัผลก าไรว่ามาจากไหนบา้ง การลงทนุทัง้ทางตรงและทางออ้ม มผีลต่อการ
 ด าเนินงานอยา่งไรบา้ง ซึง่บรษิทัไดช้ีแ้จงไปกอ่นหน้านี้แลว้ดว้ยภาษาไทย อยา่งไรกต็ามจะ ขอชีแ้จงให้
 ผูถ้อืหุน้ต่างชาตทิราบต่อไป 

 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่
31 มนีาคม 2559 

 
 มติ ทีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 

ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ  
 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ วนัที ่
31 มนีาคม 2559 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาสอบทานแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัสง่ไปยงัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้
กอ่นการประชมุ  

  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

 

นายเกียรติ  สมุงคลธนกลุ  - ผูร้บัมอบฉนัทะ จากนางสาววริยิา  สมุงคลธนกลุ สอบถาม ดงันี้ 
1)  ตามรายงานประจ าปีหน้า 177 คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู จ านวนประมาณ 47 ลา้นบาท เป็นของบรษิทัใน

เครอืหรอืบรษิทัใด บรษิทัมวีธิกีารตดิตามหรอืการด าเนินการอยา่งไรส าหรบักรณีทีค่า้งนาน และมกีาร
ฟ้องรอ้งแลว้บา้งหรอืไม ่
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2)  ตามรายงานประจ าปีหน้า 231 ระบวุ่าภาษทีีค่ านวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20 ถงึ 36.55 อยากทราบว่า 
หมายถงึภาษอีะไรบา้ง เนื่องจากอตัราภาษขีองบรษิทัคอื รอ้ยละ 20 

 3)  ตามรายงานประจ าปีหน้า 231 คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถน ามาค านวณก าไรทางภาษ ีจ านวนประมาณ 6   
     ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถน ามาค านวณก าไรทางภาษ ีจ านวนประมาณ 47 ลา้นบาทนัน้ เป็น   
     คา่ใชจ้่ายอะไรบา้ง 
 

นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู กล่าวชีแ้จง ดงันี้ 
1) การตัง้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการบญัช ี โดยส าหรบัลกูหนี้ทีม่ปีญัหา บรษิทัจะ

มกีระบวนการตดิตามทวงถามอยา่งรดักมุ ส าหรบัมลูคา่ดงักล่าว จะเป็นของบรษิทัใด เทา่ใดบา้งนัน้ 
เนื่องจากเป็นรายละเอยีด ขออนุญาตตอบในภายหลงั เมือ่เกดิปญัหาและมกีารฟ้องรอ้ง เมือ่เป็นคดคีวาม
จะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ โดยในจ านวนนี้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัลกูหนี้ในงบการเงนิรวมทัง้หมด ถอื
เป็นจ านวนทีไ่มส่งูมาก เนื่องจากรายไดข้องเราเป็นการสง่ออกสว่นใหญ่  มหีนี้สงสยัจะสญูน้อยมาก 

2) บรษิทัไดไ้ปลงทนุในประเทศต่างๆ ซึง่แต่ละประเทศมอีตัราภาษทีีไ่มเ่ทา่กนั ในประเทศไทยอตัราภาษ ี
รอ้ยละ 20  สว่นบรษิทัอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศมอีตัราภาษทีีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยสงูสุดทีร่อ้ยละ 36.55 

3) เนื่องจากเป็นความแตกต่างระหว่างบญัชกีารเงนิและบญัชภีาษอีากรท าใหค้่าใชจ้่ายบางประเภทไม่
สามารถน ามาค านวณก าไรทางภาษไีดต้ามประมวลรษัฎากร เชน่  

- คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู รายการส ารองต่างๆ เป็นตน้ เนื่องจากนโยบายการบญัชแีละมาตรฐานการ
บญัชกี าหนดใหต้อ้งตัง้ประมาณการดงักล่าว   

- ประมาณการหนี้สนิพนกังานออกจากงาน ทีจ่ะมแีนวโน้มสงูขึน้ เนื่องจากพนกังานอาจมอีายกุาร
ท างานจนถงึเกษยีณอายุ   

- คา่ใชจ้่ายอืน่ตามมาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตรแีหง่ประมวลรษัฎากร  
สว่นคา่ใชจ้่ายทีส่ามารถน ามาค านวณก าไรทางภาษไีด้  สว่นหนึ่งมาจากภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีคา่ใชจ้่าย
ทีเ่กดิจาก BOI เป็นตน้ 

 

 ประธานฯ กล่าวชีแ้จงเพิม่เตมิว่า  คา่ใชจ้่ายดงักล่าวตอ้งมกีารฟ้องรอ้งและตดัออกจากบญัช ี จงึจะสามารถ
น ามาเป็นคา่ใชจ้่ายทางภาษไีด ้

 

นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี – ผูถ้อืหุน้  สอบถามดงันี้ 
1)  รายงานประจ าปี หน้า 126 ในงบก าไรขาดทนุสว่นของงบการเงนิเฉพาะบรษิทั บรษิทัมรีายไดจ้ากการ 

ใหบ้รกิารจ านวน 78 ลา้นบาท ตน้ทนุการใหบ้รกิารจ านวน 47 ลา้นบาทซึง่ใกลเ้คยีงกบัปีกอ่น และ
คา่ใชจ้่ายในการใหบ้รกิารอกีจ านวน 73 ลา้นบาท อยากทราบว่าท าไมบรษิทัมคีา่ใชจ้่ายมากกว่ารายได ้ 

2)  การจ่ายเงนิปนัผล จ่ายจากงบเฉพาะกจิการหรอืงบการเงนิรวม และถา้บรษิทัยอ่ยไมจ่่ายเงนิปนัผลใหก้บั 
บรษิทัจะท าอยา่งไร จะสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ไมไ่ดร้บัเงนิปนัผลไปดว้ยหรอืไม ่

3)   รายไดเ้งนิปนัผล จ านวน 587 ลา้นบาท มาจากบรษิทัใดบา้ง 
4)   รายการสแตนดบ์ายเลตเตอรอ์อฟเครดติ มกีารค า้ประกนัเงนิกูใ้หก้บับรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 2 บรษิทั อยาก

ทราบว่าเกีย่วขอ้งอยา่งไรกบับรษิทั  
5)  ในไตรมาส 1 ปีนี้ อยากทราบวา่ผลการด าเนินงานเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เป็นอยา่งไร 
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นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู กล่าวชีแ้จง ดงันี้  

1) เนื่องจากกจิกรรมท าก าไรของบรษิทัอยูใ่นบรษิทัยอ่ย และรายไดข้องบรษิทัสว่นใหญ่เกดิจากการ
ใหบ้รกิารกบับรษิทัยอ่ย  

2) การจ่ายเงนิปนัผล ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื ทัง้งบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม  การจ่ายเงนิ
ปนัผลดงักล่าวจะไมเ่กนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั รวมทัง้การ
พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลแต่ละครัง้จากผลประกอบการในงบการเงนิรวมดว้ย และตามการก ากบัดแูลบรษิทั
ยอ่ยการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าว ตอ้งผา่นการอนุมตัขิองบรษิทัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ การจ่ายเงนิปนัผล
ดงักล่าวสามารถบนัทกึเป็นรายไดไ้ดท้นัท ี

3) รายไดเ้งนิปนัผล แสดงรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ตามรายงานประจ าปี หน้า 236 

4) เนื่องจากมกีารขายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มของบรษิทัยอ่ยแหง่นึงออกไป  โดยกอ่นหน้านัน้บรษิทัไดม้กีาร
ออกสแตนดบ์ายเลตเตอรอ์อฟเครดติใหก้บับรษิทัยอ่ย เพือ่น าไปกูย้มืเงนิ  และเมือ่มกีารขายเงนิลงทนุใน
บรษิทัรว่ม จงึไดโ้อนการค า้ประกนัดงักล่าวออกไปดว้ย  ซึง่ตอ้งใชเ้วลาด าเนินการ โดย ณ วนัทีส่ ิน้รอบ
บญัช ีการโอนยงัไมเ่รยีบรอ้ย จงึไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ปจัจุบนัไดด้ าเนินการ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

ดร. ภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ กล่าวชีแ้จงว่า 5) โดยทัว่ไปเศรษฐกจิมกีารปรบัตวัขึน้ ราคาน ้ามนัสงูขึน้ ท าใหก้ าลงัซือ้ของ
ลกูคา้ในกลุ่มตะวนัออกกลาง และกลุ่มแอฟรกิาดขีึน้ ส าหรบัในประเทศไทย โดยรวมดขีึน้จากหลายๆ 
ดา้น ส าหรบัผลประกอบการของบรษิทัในไตรมาส 1 ปี 2559/2560 (เมษายน 2559 – มถิุนายน 2559) 

บรษิทัจะจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัขึน้ในวนัที ่11 สงิหาคม 2559 เพือ่พจิารณาอนุมตัจิงึยงัไม่
สามารถเปิดเผยได ้

 
 จากนัน้ไมม่ผีูใ้ดซกัถามต่อ  ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตัิงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2559 

 
 มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ 
วนัที ่31 มนีาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,440,749,161 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

งดออกเสยีง      จ านวน 100 เสยีง   

บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
  ปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 50 ก าหนดว่า
บรษิทั ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกัดว้ย
ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุส ารองนี้จะมจี านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน และมาตรา 115 
ก าหนดใหบ้รษิทัจา่ยเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเทา่นัน้ และหา้มจ่ายเงนิปนัผลในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่  
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 บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้โดยพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสม
ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยบรษิทัจะพจิารณาจ านวนเงนิทีจ่่ายปนัผลแต่ละครัง้จากผลประกอบการในงบการเงนิ
รวมดว้ย โดยบรษิทัพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทั 
หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นส าคญั อยา่งไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราทีแ่ตกต่างไปจาก
นโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ  ฐานะการเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และความจ าเป็นใน
การใชเ้งนิเพือ่บรหิารกจิการ และการขยายธุรกจิของบรษิทั รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะ
ไมเ่กนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั  และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 เนื่องจากบรษิทัประกอบกจิการโดยการถอืหุน้ในกจิการอืน่ (Holding Company) โดยมสีนิทรพัยห์ลกั คอืเงนิ
ลงทนุในบรษิทัยอ่ย ดงันัน้ ความสามารถในการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั จงึขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานและการ
จ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ยเป็นส าคญั 

 จากผลการด าเนินงานของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2559 ทีผ่า่นมา บรษิทั
และบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธริวมจ านวน 1,413.74 ลา้นบาท และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ มกี าไรสทุธริวม 612.25  
ลา้นบาท  
 ประธานฯไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
เป็นจ านวนเงนิ 18,082,424 บาท และการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค)์ 
ส าหรบัหุน้จ านวน 2,800,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 336,000,000 บาท คดิเป็นอตัราเงนิปนัผลทีจ่่ายเทยีบกบั
ก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมเทา่กบัรอ้ยละ 39.61 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั โดยจ่ายใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีม่รีายชือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่4 สงิหาคม 2559 ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการ
ก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล (Record Date) และก าหนดใหว้นัที ่5 สงิหาคม 
2559  เป็นวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่การรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ภายในวนัที ่24 สงิหาคม 2559 

 ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2558  ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่  12 พฤศจกิายน 
2558 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.080 บาท (แปดสตางค)์ รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้  224,000,000 บาท และไดด้ าเนินการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2558 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฎไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ 
จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระนี้   
 
 มติ  ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งเพือ่เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวนเงนิ 18,082,424 บาท และการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสอง
สตางค)์ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,440,749,161 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

งดออกเสยีง      จ านวน 100 เสยีง   

บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
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วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 กอ่นเริม่พจิารณาวาระนี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีประธานฯ 
ไดเ้ชญิกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่นออกจากหอ้งประชมุและจะเรยีนเชญิกลบัเขา้หอ้ง
ประชมุอกีครัง้ภายหลงัจากทีป่ระชมุไดล้งมตใินวาระนี้เรยีบรอ้ยแลว้ และมอบหมายใหน้ายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท าหน้าทีป่ระธานในวาระนี้แทน  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แจง้ทีป่ระชมุว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่า
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ จะตอ้งมกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากว่าผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่ง
ไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ ซึง่การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ในครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออก
จากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัดงันี้ 
     1.     นายวชัรา      ตนัตรยิานนท ์     กรรมการอสิระ  

     2.     นายธนะชยั     สนัตชิยักลู        กรรมการอสิระ  

      3.     นายช านาญ    วทิรูปกรณ์     กรรมการ 
 รายละเอยีดประวตัโิดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนงัสอืเชญิประชมุทีไ่ดจ้ดัสง่
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้กอ่นการประชมุ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3)  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แจง้ทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนไดพ้จิารณาโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั และคณุสมบตัขิองกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ 
เหน็ว่ากรรมการ 3 ทา่นซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท้ีม่คีวามเหมาะสมดา้นคณุวุฒ ิความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทัฯ ในชว่งเวลาทีผ่า่นมาเป็นประโยชน์กบับรษิทั และ
กรรมการทัง้ 3 ทา่น ไมเ่ป็นผูม้คีณุสมบตัติอ้งหา้มประการใด และไมไ่ดป้ระกอบกจิการใดๆ หรอืถอืหุน้ในกจิการใดทีม่ี
สว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบรษิทั  ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ จงึ
เหน็สมควรเสนอใหก้รรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
 คณะกรรมการบรษิทัขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลดงันี้ 

     1.     นายวชัรา    ตนัตรยิานนท ์     กรรมการอสิระ  

     2.     นายธนะชยั   สนัตชิยักลู        กรรมการอสิระ  

      3.     นายช านาญ    วทิรูปกรณ์     กรรมการ 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  
ปรากฎไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถาม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระนี้เป็น
รายบุคคล 

 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แจง้ทีป่ระชมุว่า ในระหว่างรอการนบัคะแนนของวาระที ่ 5 

ขอเรยีนเชญิกรรมการทัง้สามทา่นกลบัเขา้หอ้งประชมุ 
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 มติ  ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์            

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,439,532,361 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       99.9911 

ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 216,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0088 

งดออกเสยีง      จ านวน 1,000,100 เสยีง   

บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

  
 2. นายธนะชยั สนัติชยักลู  

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,440,749,161 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       100.000 

ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

งดออกเสยีง      จ านวน 100 เสยีง   

บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

       
 3. นายช านาญ วิทูรปกรณ์      

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,391,949,161 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

งดออกเสยีง      จ านวน 48,800,100 เสยีง   

บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 33 ก าหนดให้
กรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทั ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ 
ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามขอ้บงัคบั หรอืตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นจะพจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรอื
วางเป็นหลกัเกณฑ ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้ และ
นอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 รวมแลว้ไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรปูของ
คา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ ซึง่เป็นอตัราเดยีวกบัคา่ตอบแทนกรรมการปีทีผ่า่นมา (สิน้สดุ
วนัที ่31 มนีาคม 2559) โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
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ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ จะจา่ย
บ าเหน็จกรรมการ
รายปี ส าหรบั
คณะกรรมการบรษิทั
ฯ ทัง้ชดุ ตามที่
คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด
คา่ตอบแทนจะอนุมตั ิ

   ประธานกรรมการบรษิทั 360,000 25,000 

   กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 20,000 

   กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการบรหิาร 300,000 20,000 

   กรรมการบรษิทั 240,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ - 15,000 

   กรรมการตรวจสอบ - 10,000 

คณะกรรมการบริหาร 
   ประธานกรรมการบรหิาร - - 

   กรรมการบรหิาร - - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 15,000 

   กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 15,000 

   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 10,000 

 
 ในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในครัง้นี้คณะกรรมการไดพ้จิารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยของบรษิทั โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักล่าวจะไดร้บัคา่ตอบแทนตามรายละเอยีดทีก่ าหนดขา้งตน้ 

 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

 

นายนิพฒัน์  กู้เกียรติศกัด์ิ - ผูร้บัมอบฉนัทะจากส านกังานประกนัสงัคม สอบถามว่า วงเงนิคา่ตอบแทน 10 ลา้นบาท 
เป็นวงเงนิส าหรบัคา่บ าเหน็จกรรมการเพยีงอยา่งเดยีว หรอืส าหรบัคา่ตอบแทนทกุประเภท (คา่ตอบแทน
รายปี คา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ) 

นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู  กล่าวชีแ้จงว่า วงเงนิคา่ตอบแทน 10 ลา้นบาทนัน้เป็นคา่ตอบแทนกรรมการทกุ
ประเภทแลว้ 

  

 จากนัน้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามต่อ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตใิน
วาระนี้ 
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 มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตามทีเ่สนอขา้งตน้ทกุประการ 
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ ดงันี้ ี ้

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,440,688,061 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       99.9974 

ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 60,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0024 

งดออกเสยีง      จ านวน 1,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        

บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 58 ก าหนดใหท้ี่
ประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัชทีกุปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชคีนเดมิได ้
 นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมนุเวยีน
ผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัโดยการหมนุเวยีนไมจ่ าเป็นตอ้ง
เปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีหง่ใหม ่บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอืน่ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทน
ผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้อยา่งไรกต็าม บรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหมนุเวยีน
ผูส้อบบญัชไีดเ้มือ่พน้ระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที่ 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนี้ต่อทีป่ระชมุ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีแล้ว  
เหน็สมควรใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้ นายสดุวณิ ปญัญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที ่3534 หรอื นางอนุทยั ภมูสิรุกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3873 หรอื นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ฯ ประจ าปี 2560 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ในกรณีที่
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ท าหน้าทีแ่ทน และ
ก าหนดคา่ตอบแทนคา่สอบบญัชปีระจ าปี และคา่สอบทานงบการเงนิทกุไตรมาสสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 เป็นเงนิ
จ านวน 4,560,000 บาท (เพิม่ขึน้จากปีบญัช ี2559 12.29%) โดยไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  

 ผูส้อบบญัชไีมไ่ดใ้หบ้รกิารอืน่ๆ แกบ่รษิทัและไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัยอ่ย/ 
ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

 

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผูถ้อืหุน้  สอบถามถามดงันี้ 
1) อยากทราบว่าคา่สอบบญัชขีองบรษิทั ทีเ่พิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 10 นัน้ มาจากสาเหตุใด ไดม้กีารต่อรอง

ราคาหรอืไม ่และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีย่งัไมร่วมคอืคา่ใชจ้่ายอะไรบา้ง เป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่
2) คา่สอบบญัชมีแีนวโน้มจะเพิม่ขึน้ทกุปีหรอืไม่ 
3) บรษิทัม ีBOI หรอืไม ่
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นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู ตอบขอ้ซกัถาม ดงันี้ 
1) บรษิทัไดท้ าการต่อรองราคาแลว้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพอใจในค าชีแ้จงของผูส้อบบญัชหีลงัจากการ

ต่อรอง ผูส้อบบญัชชีีแ้จงว่าในงวดปีบญัช ี2560 ไดม้กีารเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ีและมกีารเพิม่
การรายงานของผูส้อบบญัชมีากขึน้ จงึเป็นผลใหผู้ส้อบบญัชตีอ้งท างานเยอะขึน้ ใชเ้วลาท างานมากขึน้ 
รวมทัง้คา่ใชจ้่ายทางดา้นบุคลากรของผูส้อบบญัชเีพิม่ขึน้ สว่นคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ นัน้ ไดแ้ก ่คา่เดนิทาง คา่ทีพ่กั 
เป็นตน้ 

2) แนวโน้มคา่สอบบญัชทีีจ่ะเพิม่ขึน้หรอืไมน่ัน้ ยงัไมส่ามารถตอบไดใ้นขณะนี้ โดยจะขึน้อยูก่บัปรมิาณงาน
ของบรษิทั หากมรีายไดแ้ละก าไรเพิม่มากขึน้ งานของผูส้อบบญัชกีจ็ะมเียอะมากขึน้ตามล าดบั 

3) BOI จะอยูท่ีบ่รษิทัยอ่ย บรษิทัแมจ่ะไมร่วม BOI  และเนื่องจากบรษิทัแมจ่ะตอ้งมาน างบการเงนิของ
บรษิทัยอ่ยมา Consolidate กจ็ะรวม BOI ดว้ย ผูส้อบบญัชตีอ้งรบัผดิชอบและตอ้งรบัรองคา่ BOI และการ
ทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองคอืเรือ่งทีอ่ยูใ่นรายงาน BOI สว่นรายการทีแ่สดงในงบการเงนิเป็นอกีเรือ่งหนึ่ง  

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี – ผูถ้อืหุน้  ไดเ้สนอแนะและสอบถาม ดงันี้ 
1) ปีหน้าขอใหบ้รษิทัท าเป็นตารางเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชรีะหว่างปีกอ่นกบัปีปจัจบุนั จะไดท้ราบว่า

เพิม่ขึน้ / ลดลงเทา่ไหร ่
2) คา่สอบบญัช ีจ านวน 4,560,000 บาท เป็นคา่สอบบญัชเีฉพาะบรษิทัแมอ่ยา่งเดยีวหรอืไม ่และบรษิทัม ี 

Transaction มากน้อยเพยีงใด เนื่องจากบรษิทัยอ่ยไดจ้่ายคา่สอบบญัชไีปแลว้ในจ านวนทีไ่มร่วมกบั
บรษิทัแม ่ซึง่บรษิทัแมม่หีน้าทีเ่พยีงแคน่ าขอ้มลูของบรษิทัยอ่ยมาจดัท างบการเงนิรวมเทา่นัน้ ดงันัน้
ท าไมคา่สอบบญัชขีองบรษิทัแม่มจี านวนทีส่งูมาก ในขณะทีบ่รษิทัแมไ่มม่กีารกจิการทางธุรกจิใด 

3) ตามทีท่า่นแจง้ว่าคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้มาจากมาตรฐานการบญัชทีีเ่พิม่ขึน้ แต่มาตรฐานใหมย่งัไมเ่ริม่ใชใ้นปีนี้
หากเริม่ใชแ้ลว้จะตอ้งเพิม่คา่สอบบญัชอีกีหรอืไม่ 

4) บรษิทัไดใ้ชบ้รกิาร บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแม ่
และบรษิทัยอ่ยทัง้หมดหรอืไม่ 

นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู  กล่าวชีแ้จงดงันี้ 
1) คา่สอบบญัช ีไดแ้สดงตารางการเปรยีบเทยีบไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุตามวาระที ่7 ส าหรบัรอบปีบญัชี

สิน้สดุ 31 ม.ีค.59 ราคา 4,061,000 บาทและรอบปีบญัชสีิน้สดุ 31 ม.ีค.60 ราคา 4,560,000 บาท 

2) คา่สอบบญัชทีีข่ออนุมตั ิเป็นคา่สอบบญัชเีฉพาะบรษิทัแมเ่ทา่นัน้ สว่นปรมิาณของรายการ (Transaction) 

ของบรษิทัแม ่ไดแ้ก ่เงนิลงทนุ รายได ้คา่ใชจ้่ายต่างๆ และเนื่องจากจะตอ้งท าการ Consolidate งบ
การเงนิของบรษิทัยอ่ยทัง้หมด ประมาณ 10 กว่าบรษิทั บรษิทัยอ่ยทีอ่ยู่ต่างประเทศจะตอ้งมกีารแปลงคา่
ของงบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงใหเ้ป็นเงนิบาท นอกจากนี้การทีจ่ะท างบการเงนิรวมนัน้
จะตอ้งตรวจสอบในหลายประเดน็ของแต่ละบรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วกบับรษิทัแม่ และระหวา่งบรษิทัยอ่ยดว้ย
กนัเอง ซึง่มขีอ้มลูคอ่นขา้งเยอะ ตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบพอสมควร จงึขอเรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบ 
และเขา้ใจในตวัของผูส้อบบญัชดีว้ย เพราะผูส้อบบญัชจีะเป็นผูใ้หค้ ารบัรองว่างบการเงนิทีแ่สดงนัน้
ถกูตอ้ง และน่าเชือ่ถอื จ านวนเงนินี้หากเปรยีบเทยีบตามสดัสว่นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยบรษิทั เหน็ว่าเป็น
จ านวนน้อย และไดด้ าเนินการต่อรองเพือ่ใหไ้ดร้าคาทีพ่อใจทัง้สองฝา่ยแลว้ 

3) การเพิม่ขึน้ของคา่สอบบญัช ีประกอบดว้ยหลายปจัจยั เชน่ บางครัง้มาตรฐานฯ ไมไ่ดเ้ปลีย่น เป็นแคก่าร
แกไ้ข ท าใหง้านเพิม่ขึน้ แต่หากมาตรฐานการบญัชเีปลีย่นแลว้งานไมเ่พิม่ขึน้ กถ็อืว่าไมส่มเหตุสมผล 
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สาเหตุหลกัทีปี่นี้คา่สอบบญัชเีพิม่ขึน้ คอื เรือ่งรายงานของผูส้อบบญัชทีีม่ากขึน้ ปีหน้าจะไดเ้หน็รายงาน
ของผูส้อบบญัชปีระมาณ 5 – 6 หน้า จากเดมิทีม่เีพยีง 1 หน้า ซึง่จะน าหลายๆเรือ่งทีต่รวจสอบมา
รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ส าหรบัราคาคา่สอบบญัชทีีเ่พิม่ขึน้นี้คดิว่าเหมาะสม 

4) บรษิทัยอ่ยทีอ่ยูใ่นประเทศไทยไดใ้ชบ้รกิารจาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  เป็น
ผูส้อบบญัชทีัง้หมด แต่บรษิทัทีอ่ยูต่่างประเทศเฉพาะบางบรษิทัเทา่นัน้ทีใ่ชบ้รกิารจาก บรษิทั ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั

นางสาวบษุกร งามพสธุาดล – ผูถ้อืหุน้ แสดงขอ้คดิเหน็ว่า ไมอ่ยากไดค้ าตอบทีท่า่นตอบว่า คา่ตรวจสอบบญัชหีาก
เทยีบกบัรายไดข้องบรษิทัแลว้น้อย หากคา่สอบบญัชเีพิม่ขึน้ไมส่มเหตุสมผลกไ็ม่ควรจ่าย 

ประธานฯ กล่าวชีแ้จงวา่ ส าหรบัคา่สอบบญัชนีัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบแลว้ จากนัน้ ไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ซกัถามเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดซกัถามอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระนี้ 

มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย  จ านวน 2,424,737,561 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.3439 

ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน 16,011,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.6560 

งดออกเสยีง  จ านวน 1,200 เสยีง
บตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  
นางประภาพรรณ  อินนัดดา สอบถามดงันี้  

1) หากไมร่วม TJM อยากทราบว่า 3 ธุรกจิหลกัของบรษิทั ธุรกจิใดทีใ่หผ้ลก าไรแกบ่รษิทัมากสดุ
2) TJM ทีบ่รษิทัไปซือ้กจิการมาจากประเทศออสเตรเลยีในปีทีแ่ลว้ ท าใหบ้รษิทัมรีายไดป้ระมาณ 900

ลา้นบาท อยากทราบว่าปีนี้จะมโีอกาสเป็นบวกอกีหรอืไม่
ดร. ภวฒัน์  วิทูรปกรณ์  กลา่วชีแ้จงวา่ แรงขบัเคลื่อน (Engine) ส าคญัของบรษิทัม ี4 กลุ่มธุรกจิ ประกอบไปดว้ย 

AEROKLAS, AEROFLEX, EPP และบรษิทัรว่มทนุ โดย EPP และ AEROFLEX มผีลก าไรทีใ่กลเ้คยีงกนั
AEROKLAS และบรษิทัรว่มทนุ ใหผ้ลก าไรทีด่กีบับรษิทั  
- ดา้น TJM Products Pty. Ltd.  เป็นบรษิทัมอีายเุกา่แกก่ว่า 40 ปี ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายอปุกรณ์ตกแต่ง
ยานยนตป์ระเภท 4x4 และมกีารผลติบางสว่นในประเทศออสเตรเลยี มรีา้นคา้ภายใตอ้นุญาตจดัจ าหน่าย
(Brand Distribution) ประมาณ 61 แหง่ทัว่ประเทศออสเตรเลยี จงึเป็นบรษิทัทีม่อีนาคต และ เป็นธรุกจิที่
สง่เสรมิ (Synergy) กบั AEROKLAS หลงัจากซือ้ธุรกจิไดด้ าเนินการปรบัโครงสรา้งบรษิทั (Restructure)

โดยปิดโรงงานทีป่ระเทศจนี โดยยา้ยฐานการผลติไปรวมกบักลุ่มบรษิทัทีเ่ซีย่งไฮ ้ประเทศจนี บางสว่น
ยา้ยมาผลติในเอเซยี และประเทศไทยซึง่จะท าใหค้า่ใชจ้่ายและตน้ทนุลดลง
ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายไดจ้ดัจ าหน่ายไปยงักลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง และมบีรษิทัยอ่ยในอเมรกิา
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ทีจ่ะขยายธุรกจิต่อไปได ้คาดว่าในปีนี้จะไมม่ผีลกระทบดา้นลบ ในระยะยาว 3 - 5 ปีขา้งหน้า 
คาดว่าจะชว่ยเพิม่ก าไรสทุธใิหบ้รษิทัได ้ 

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร - ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถาม ดงันี้ 
1) ในรายงานประจ าปีหน้า 52 แจง้ว่าบรษิทัยอ่ยไดป้ระกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชัน่ เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2558 ทีผ่า่นมา อยากจะเรยีนถามว่า ทา่นมกีารวางแผนอยา่งไรใหไ้ดร้บั
ใบรบัรองในโครงการ CAC

2) จากทีบ่รษิทั ไดร้ายงานตลาดหลกัทรพัยว์่า มเีหตุการณ์ไฟไหมท้ีบ่รษิทัยอ่ย อยากจะทราบวา่มี
ผลกระทบกบับรษิทั อยา่งไรบา้ง

ประธานฯ ตอบขอ้ซกัถามแรกว่า ตามที ่EPP ไดป้ระกาศเจตนารมณ์และไดย้ืน่เอกสารไปแลว้นัน้  ปจัจุบนัอยูร่ะหว่าง
การพจิารณาของคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ คาดว่าจะ
ทราบผลประมาณสิน้เดอืนกรกฎาคม 2559 นี้ 

ดร. ภวฒัน์  วิทูรปกรณ์  ตอบขอ้ซกัถามที ่2 ว่า กรณีไฟไหมด้งักล่าว เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในเชา้วนัจนัทร ์ที ่18 

ก.ค.59 (เวลา 01:30 น.) เนื่องจากเป็นชว่งเวลาหยดุงาน และพบว่ามปีญัหาเรือ่งไฟฟ้า  ตอนนี้อยู่
ระหว่างการพสิจูน์หลกัฐาน  โดยเป็นโรงงานของ AEROKLAS10  เป็นโรงงานขนาดยอ่ยทีแ่ยกมา
ประกอบทีถ่นนเทพารกัษ์  เพือ่ความสะดวกในการสง่มอบ เป็นการน าชิน้สว่นตา่งๆ มาประกอบเป็นตู ้
เรยีกว่า Truck Body ใหก้บัรถกระบะและรถ 6 ลอ้บางสว่น มสีดัสว่นของรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 1 ของ
รายไดท้ัง้หมดของ AEROKLAS หลงัจากเกดิเหตุการณ์ ทุกหน่วยงานใหค้วามรว่มมอืกนัอยา่งเตม็ที ่
โดยบรษิทัประกนัภยักเ็ขา้มาประเมนิความเสยีหาย ทัง้นี้บรษิทัไดท้ าประกนัภยัครอบคลมุความเสยีหาย
ของทรพัยส์นิ รวมทัง้ครอบคลุมในสว่นของ BI คอื Business Interruption คอืการประกนัภยัธุรกจิ
หยดุชะงกั และตอนนี้บรษิทัไดด้ าเนินการประกอบตูต้ามปกต ิโดยใชอ้าคารของ EPG ทีอ่ยูฝ่ ัง่ตรงขา้ม  
สามารถน าสง่ใหก้บัลกูคา้ไดโ้ดยเสยีเวลาประมาณ 1 สปัดาห ์ซึง่ในชว่ง 1 สปัดาหน์ี้บรษิทัตอ้งมกีาร
เตรยีมงานหลายดา้น แต่ไมม่ผีลกระทบต่อธุรกจิ การทีบ่รษิทัอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ มผีูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 
บรษิทัจงึตอ้งดแูลรกัษาทรพัยส์นิเป็นอยา่งด ี รวมทัง้บรษิทัไดท้ าประกนัภยัในลกัษณะ Replacement 

ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นสบายใจ 

นายสกล  งามเลิศชยั กล่าวชืน่ชมผลการด าเนนิงานของบรษิทั และแสดงขอ้คดิเหน็ในเรือ่งอตัราผลตอบแทน 
เงนิปนัผล (Dividend Yield)  ทีไ่มส่งูมาก คอื ใหเ้งนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.08 บาทในระหว่างกาล และ 
0.12 บาท ในครัง้นี้ รวมเป็น 0.20 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.61  เมือ่เทยีบกบัก าไรสทุธใินงบการเงนิรวม 
จงึขอเสนอใหบ้รษิทัพจิารณาเพิม่เงนิปนัผลใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉลีย่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 3 เทา่กบั
เงนิปนัผลของบรษิทัทัว่ไปในตลาดฯ จากปจัจุบนัทีร่อ้ยละ 1   
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