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ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่
(ง) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตอ้งเป็น
กรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดของกจิการบรษิทัย่อยทีจ่ะเลกิ
นัน้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ มาบงัคบัใชโ้ดย
อนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(จ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัย่อยและรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อย
อย่างมนียัส าคญั ทัง้นี้ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาด
รายการนัน้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ มา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(ฉ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื่องทีอ่าจ
สง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผล
การด าเนินงานของบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดั
เพยีง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยทีส่ง่ผลกระทบ
ต่อสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัในที่
ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย หรอืการจ่ายเงนิปนัผล
ของบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

(ง) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตอ้งเป็น
กรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดของกจิการบรษิทัย่อยทีจ่ะเลกิ
นัน้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ มา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(จ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทัย่อยและรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อย
อย่างมนียัส าคญั ทัง้นี้ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาด
รายการนัน้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ มา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(ฉ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื่องที่
อาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเพยีง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยทีส่ง่ผล
กระทบต่อสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัใน
ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย หรอืการจ่ายเงนิปนัผล
ของบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

……...........…………………………………………………………………………………………………………......... 
วนั  เวลา และสถานท่ี 
ประชมุเมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ฮอลล ์โรงแรม ด ิแอมบาสซาเดอร ์กรงุเทพฯ 
เลขที ่171 ถนนสขุมุวทิ ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร  
 
กรรมการบริษทัท่ีเข้าประชุม  
1 นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2 นาย ชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน / และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3 นายธนะชยั สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / และกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
4 นายพนัธุช์ยั วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / และกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
5 นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / และกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์จ ากดั 
6 นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / และกรรมการผูจ้ดัการ

บรษิทั อสีเทริน์ โพลเีพค จ ากดั 
7 นายช านาญ วทิรูปกรณ์ กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ และกรรมการผูจ้ดัการ  

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
8 นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ / และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
9 นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ และกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 
กรรมการของบรษิทัมจี านวนทัง้หมด 9 ทา่น และกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวนทัง้หมด 9 ทา่น คดิเป็นสดัสว่น 
รอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั 
 
กรรมการบริหาร และผู้บริหารท่ีเข้าประชุม 
1 นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / และกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซยีงไฮ)้ จ ากดั 
2 นางสาวรุง่ระว ีวทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ                                   
3 นางสาวมะลวิรรณ กติตวิริยิะการ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
4 นายจรนิทร ์วารนิทราพร รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายทรพัยากรบุคคลและธุรการ  
5 นางสาวประภาวด ีณ ระนอง เลขานุการบรษิทั  
6 นายรกัษ์พล สงิหส์วุงศ ์              ผูจ้ดัการอาวุโส ฝา่ยบญัชแีละการเงนิต่างประเทศ / ล่ามแปลภาษา 
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นอกจากนี้ มผีูบ้รหิารอืน่เขา้รว่มประชมุเพือ่ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ (โดยไมไ่ดม้กีารแนะน าต่อทีป่ระชมุ) ดงันี้ 
1. นายพงษ์พนัธุ ์สรุยิอมัพร รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
2 นางสาวน ้าฝน โล่พานิช รองผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  
3 นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน้อม ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน 
1 นายสดุวณิ ปญัญาวงศข์นัต ิ ผูส้อบบญัชบีรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั   
2 นางสาวมนญัญา ฐตินินัทวรรณ ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั นกักฎหมายกรงุเทพ จ ากดั 

 
ผู้ท่ีท าหน้าท่ีนับคะแนน 
ตวัแทนจากบรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจนบัคะแนน 
 
เร่ิมการประชุมเวลา 9:00 น. 
 เลขานุการบรษิทั กล่าวแนะน าคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิารบรษิทั และผูร้ว่มเขา้
ประชมุอืน่ และไดแ้จง้ทีป่ระชมุว่าการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในวนันี้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
หมวด 4 เรือ่ง การประชมุผูถ้อืหุน้ และมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉนัทะ ครบเป็นองค์
ประชมุตามขอ้บงัคบัขอ้ที ่37 ของบรษิทั ดงันี้ 

- ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 138 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้367,075,216 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.11 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

- ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ประชมุแทนจ านวน 458 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้2,068,109,310 หุน้ คดิเป็น 
รอ้ยละ 73.86  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

รวมเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน 596 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้2,435,184,526 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 86.97 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
   
 นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ประธานกรรมการ และประธานทีป่ระชมุ กลา่วเปิดประชมุ และมอบหมายให ้
เลขานุการบรษิทั ชีแ้จงวธิกีารด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 1. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ 
แต่ละทา่นจะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ ผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงมตไิว้
โดยชดัเจนแลว้วา่เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะแลว้จะไมไ่ดร้บัแจกบตัรลงคะแนนอกี 
 
 2. การประชมุจะพจิารณาเรือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระในหนงัสอืเชญิประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามกอ่นแลว้จงึจะใหม้กีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ กรณุายกมอืขึน้และใหแ้จง้ชือ่และนามสกลุ และในกรณีทีเ่ป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะ จะตอ้งแจง้ชือ่ผูถ้อืหุน้ทีร่บัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชมุทราบดว้ยทกุครัง้  
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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 ผูถ้อืหุ้นทา่นใดทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไม่
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

 
 5. ในการนบัคะแนนเสยีงใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้
วาระที ่6 ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และ
วาระที ่8 ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยีหกัออกจากจ านวนเสยีง
ทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุ สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ 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 2 ทา่น 
รว่มเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนนในทีป่ระชมุ โดย 1) คณุเพยีงจติ  เมอืงโคตร และ 2) คณุวรกติ ิรศัมนิทราทพิย ์
ไดอ้าสาเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนนเสยีง   
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ประธานฯ ไดน้ าเสนอทีป่ระชมุเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชมุดงันี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 ประธานฯ แจง้ทีป่ระชมุว่า บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 
2559 โดยมสี าเนารายงานการประชมุทีไ่ดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ รายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชมุทีส่ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้กอ่นการประชมุพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 และไดจ้ดัสง่ส าเนา
รายงานการประชมุใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายและ
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด รวมถงึไดเ้ผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัเพื่อเปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไปแลว้ 
และปรากฏว่าไมม่ผีูใ้ดขอแกไ้ขแต่อยา่งใด 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอให้
ทีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2559 
  
มติ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ตามทีเ่สนอดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,434,501,827 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       99.9588 
ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 1,002,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0412 
งดออกเสยีง      จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 
บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวรุง่ระว ีวทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละ
การเงนิ กล่าวสรปุผลการด าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 ทีผ่า่นมา
ใหท้ีป่ระชมุทราบ  
 นางสาวรุง่ระว ีวทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 ดงันี้ 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ 9,279.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นรอ้ยละ 5.9 โดยมตีน้ทนุสนิคา้ทีข่าย 
6,307.9 ลา้นบาท สง่ผลใหม้กี าไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้ 2,971.9 ลา้นบาท บรษิทัมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
1,736.8 ลา้นบาท มตีน้ทนุทางการเงนิ 55.2 ลา้นบาท ไดร้บัสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  246.3 ลา้นบาท 
และมภีาษเีงนิได ้61.3 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิทัมกี าไรส าหรบัปี 1,382.7 ลา้นบาท 
งบการแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั  
 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 12,785.3 ลา้นบาท หนี้สนิรวม 2,861.0 ลา้นบาท ทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้
เตม็มลูคา่ 2,800.0 ลา้นบาท และสว่นของเจา้ของรวม 9,924.3 ลา้นบาท 
อตัราสว่นทางการเงนิ 
 บรษิทัมอีตัราสว่นก าไรสทุธ ิรอ้ยละ 14.9 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 14.5 อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์รอ้ยละ 11.8 และอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.29 เทา่ 
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บรษิทัมสีดัสว่นรายไดจ้ากการขายปี 2559/2560 แบ่งตามกลุ่มบรษิทั ไดด้งันี้ 
1. กลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ ์มสีดัสว่นรายไดอ้ยูท่ีร่อ้ยละ 28.5 
2. กลุ่มบรษิทัแอรโ์รคลาส มสีดัสว่นรายไดอ้ยูท่ีร่อ้ยละ 45.0  
3. บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั มสีดัสว่นรายไดท้ีร่อ้ยละ 26.5 

 
กลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ ์
 ในปีบญัช ี2559/2560 มรีายไดห้ลกัเพิม่สงูขึน้จากปีบญัชกีอ่นหน้า ประมาณรอ้ยละ 1.7 จากการจ าหน่าย
ฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ส าเรจ็รปูและผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัฉนวนยางในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ยอดขายในประเทศญีปุ่น่ จนี และกลุ่มประเทศเออซี ีทีเ่พิม่สงูขึน้  โดยมสีดัสว่นการขายตลาดต่างประเทศรอ้ยละ 72 
 
กลุ่มบรษิทัแอรโ์รคลาส 

ในปีบญัช ี2559/2560 แอรโ์รคลาส มรีายไดห้ลกัเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 15.9 จากปรมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์
ส าหรบัรถยนตเ์พือ่การพาณิชยอ์ืน่ๆ และชิน้สว่นส าหรบัรถยนตเ์พือ่การโดยสารทีเ่พิม่ขึน้ในต่างประเทศจากการ
สง่เสรมิและนโยบายของบรษิทัในการขยายตลาดตา่งประเทศเพือ่ลดการพึง่พงิตลาดในประเทศซึง่ยงัไมฟ้ื่นตวั อนั
เนื่องจากการชะลอตวัของก าลงัซือ้รถยนต ์ โดยมสีดัสว่นการขายตลาดต่างประเทศรอ้ยละ 72 
 
บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 

ในปีบญัช ี2559/2560 อสีเทริน์ โพลแีพค มรีายไดห้ลกัลดลงรอ้ยละ 4 เนื่องจากการลดลงของจ านวนกจิกรรม 
รืน่เรงิของบรษิทัหา้งรา้นต่างๆ สง่ผลต่อความตอ้งการในการบรโิภคในประเทศทีล่ดลง โดยมสีดัสว่นการขายในประเทศ
รอ้ยละ 92 

 
ตน้ทนุการขาย 
 ในปีบญัช ี2559/2560 บรษิทัมตีน้ทนุการขายสนิคา้เทา่กบั 6,307.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากเดมิ 457.3 ลา้นบาท
หรอืรอ้ยละ 7.8 จากปีบญัช ี2558/2559 ที ่5,850.6 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูกวา่การเพิม่ขึน้ของรายได้จาก
การขายทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 5.9 เนื่องจากตน้ทนุวตัถุดบิทยอยปรบัสงูขึน้ในชว่งปลายปี 2559 และการปรบัปรงุสว่นการ
ผลติเพือ่ท าใหค้วามสามารถในการผลติเพิม่ขึน้สง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้จากรายไดห้ลกัเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 2  
 
คา่ใชจ้่ายขายและบรหิาร 
 ในปีบญัช ี2559/2560 และปีบญัช ี2558/2559 บรษิทัมคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารและอืน่ๆ เทา่กบั 1.736.8 
ลา้นบาท และ 1,673.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 63.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.8 โดยเพิม่ขึน้ในอตัราทีน้่อยกว่าการ
เพิม่ขึน้ของรายไดห้ลกัอนัเกดิจากการขายทีเ่พิม่ขึน้รวมทัง้การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและคา่เสือ่มราคา (EBITDA) (ไมร่วมรายไดอ้ืน่/คา่ใชจ้่ายอืน่/ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น/ 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม) 
 ในปีบญัช ี2559/2560 บรษิทัม ีEBITDA เทา่กบั 1,853.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 1.6 ในปี 2558/2559 
EBITDA เทา่กบั 1,823.7 ลา้นบาท มสีาเหตุจากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ รวมทัง้คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้
จาก 583.0 ลา้นบาทในปีบญัชกีอ่นเป็น 618.0 ลา้นบาทในปีบญัช ี2560 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3
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ก าไรสทุธ ิ
 ในปีบญัช ี2559/2560 บรษิทัมกี าไรสทุธ ิ1,382.7 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 31 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.2 
 นอกจากนี้ การด าเนินงานดา้นนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ในปีทีผ่า่นมา กลุม่บรษิทั EPG ยดึมัน่
ในหลกัจรยิธรรมและธรรมาภบิาลทีด่ ีโดยตระหนกัถงึความส าคญัของการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทกุรปูแบบ             
บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั หรอื EPP เป็นบรษิทัยอ่ยบรษิทัแรกทีเ่ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) และผา่นการรบัรองเป็นสมาชกิของ CAC เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2559 นบัเป็น
บรษิทัน ารอ่งของกลุ่มบรษิทั EPG จากนัน้ไดข้ยายผลต่อไปยงั บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั ซึง่ไดย้ืน่เอกสารขอการ
รบัรองเมือ่วนัที ่15 มถิุนายน 2560 และบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ซึง่ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ไปแลว้ และอยูร่ะหว่าง
การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ขอรบัรองในรอบวนัที ่15 กนัยายน 2560 ส าหรบั EPG จะด าเนินการเป็นล าดบัถดัไป
สาเหตุทีใ่หบ้รษิทัยอ่ยด าเนินการกอ่นเนื่องจากธุรกรรมสว่นใหญ่อยูท่ีบ่รษิทัยอ่ย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
นายวีระ ไชยมโนวงศ ์– ผูถ้อืหุน้ กล่าวขอบคณุและชืน่ชมการด าเนินงานของบรษิทัถงึแมว้่าก าไรจะลดลง แต่ท าได้
ยอดเยีย่มในสภาวะเศรษฐกจิทีท่า้ทายขณะนี้ โดยไดส้อบถามขอ้มลูอา้งองิจากรายงานประจ าปี ดงันี้ 

1) ตน้ทนุการขายและคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ของปีกอ่น จะมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงใน 
ปีนี้อยา่งไร 

2) บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั มสีว่นแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 3 ของโลก ทีร่อ้ยละ 11 อยากทราบว่า อนัดบั 1 
และ 2 หา่งจาก แอรโ์รเฟลกซ ์มากน้อยเพยีงใด / สว่นแบ่งการตลาดทีร่อ้ยละ 11 มกีารเปลีย่นแปลงจากปีกอ่นอยา่งไร 
และมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงอยา่งไรในปีนี้  

3) บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั มกี าลงัการผลติพืน้ปกูระบะอนัดบั 1 ของโลก มสีว่นแบ่งการตลาดเทา่ไหร ่และมี
มลูคา่ตลาดเป็นเทา่ไหร ่

4) แผนการด าเนินงานของบรษิทัในปีนี้เป็นอยา่งไร 
 
นายภวฒัน์ วิทูรปกรณ์ – ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กล่าวขออภยัในปีนี้อตัราก าไรสทุธลิดลงประมาณรอ้ยละ 1  
เนื่องจากก าลงัซือ้ของตลาดในประเทศลดลงและความผนัผวนของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเมอืงใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาสง่ผลใหร้าคาวตัถุดบิในบางชว่งปรบัตวัสงูขึน้ แต่ทัง้นี้บรษิทัยงัสามารถรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ไว้
ไดต้ามทีบ่รษิทัไดป้ระมาณการไวท้ีร่อ้ยละ 28 – 32 และไดต้อบค าถาม ดงันี้ 
 1) ในปีทีผ่า่นมาบรษิทัมคีา่ใชจ้่ายดา้นงานวจิยัและพฒันาเพิม่ขึน้ ซึง่เพิม่ขึน้ทกุปีนบัตัง้แต่บรษิทัเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหตุผลเพือ่พฒันาสนิคา้ใหมส่ าหรบัปีนี้และปีต่อๆ ไป นอกจากนี้มคี่าใชจ้่ายต่ออายเุครือ่งหมาย
การคา้ และสทิธบิตัร เพือ่ปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญาและเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั จงึมัน่ใจว่าเป็นการลงทนุ
เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนกลบัคนืมาในอนาคต  
 2) สว่นแบ่งการตลาดของธุรกจิฉนวนกนัความรอ้น/เยน็ของโลก อนัดบั 1 คอื Armacel เป็นบรษิทัในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา มสีว่นแบ่งการตลาดประมาณรอ้ยละ 50-60 อนัดบั 2 คอื K-Flex เป็นบรษิทัในประเทศอติาล ีมสีว่นแบ่ง
การตลาดประมาณรอ้ยละ 25 และอนัดบั 3 แอรโ์รเฟลกซ ์มสีว่นแบ่งการตลาดประมาณรอ้ยละ 10 ขอ้มลูดงักล่าวมาจาก
การศกึษาตลาดและการซือ้ขอ้มลูท าใหท้ราบสถานะของบรษิทั  

 สนิคา้ของแอรโ์รเฟลกซ ์เป็นสนิคา้ทีม่คีณุสมบตัพิเิศษ โดยใชส้ารตัง้ตน้ยางสงัเคราะหป์ระเภท Ethylene  
Propylene Diene Monomer (EPDM) ซึง่มคีวามแตกต่างจากสนิคา้ทัว่ไปซึง่ใชส้ารตัง้ต้นประเภท Nitrile Butadiene  

 สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3
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Rubber (NBR) จงึท าใหแ้อรโ์รเฟลกซ ์มคีณุสมบตัทิีด่กีว่าจงึสามารถตัง้ราคาขายไดส้งูกว่าท าใหเ้ตบิโตอยา่งต่อเนื่อง 
หากบรษิทัตอ้งการสว่นแบ่งการตลาดมากกว่านี้สามารถท าไดเ้พราะมเีครอืขา่ยจากบรษิทัรว่มทนุในประเทศจนี อนิเดยี  
และฐานการผลติในสหรฐัอเมรกิา โดยหากใชน้โยบายแขง่ขนัดา้นราคา แต่สนิคา้แอรโ์รเฟลกซ ์เป็นสนิคา้เฉพาะ 
(Niche Product) ซึง่บรษิทัยงัคงตอ้งการรกัษาระดบัอตัราก าไรขัน้ตน้ใหอ้ยูใ่นระดบัสงู อกีทัง้บรษิทัมกีารลงทนุดา้น
วจิยัและพฒันาอยา่งต่อเนื่องท าใหม้เีทคโนโลยทีีล่ ้าหน้ากวา่คูแ่ขง่ขนั 10-20 ปี 

 3) สนิคา้พืน้ปกูระบะ (Bed Liner) ของแอรโ์รคลาส เป็นพืน้ปกูระบะแบบไมต่อ้งเจาะตวัถงั ปจัจบุนัการแขง่ขนั
สงูขึน้ แอรโ์รคลาสยงัคงเป็นผูน้ าตลาดในประเทศแต่ตลาดมขีนาดลดลง ในอนาคตอาจจะพฒันาตลาดในประเทศจนี
เหน็ว่ามโีอกาสสงูเนื่องจากประเทศจนีอนุญาตใหใ้ชร้ถกระบะในเมอืงไดแ้ลว้ 8 เมอืง เหลอือกี 20 เมอืง ซึง่หากทางการ
อนุญาตใหใ้ชไ้ดท้ัง้หมดรถกระบะจะขายไดด้ขี ึน้ แอรโ์รคลาส ตอ้งเตรยีมความพรอ้ม 

4) แผนการด าเนินงานในปีนี้   
 บรษิทัมกีารพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติ ในอดตีชว่งปี 2551-2552 คา่ไฟฟ้าในโรงงานประมาณ 4 ลา้นบาท/
เดอืน ผา่นมาประมาณ 7 ปี ผลผลติเพิม่ขึน้ 2-3 เทา่ แต่คา่ไฟฟ้ายงัคงเทา่เดมิ เนื่องจากการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ
ระบบอตัโนมตัคิวามเรว็สงู อกีทัง้มกีารบรหิารจดัการแรงงานใหม้รีายไดจ้ากการผลติต่อคนเพิม่สงูขึน้ และไมไ่ดใ้ช้
แรงงานต่างดา้ว จงึขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้มัน่ใจไดว้่าบรษิทัมกีารพฒันาเทคโนโลยอียูต่ลอดเวลา  
 แอรโ์รเฟลกซจ์ะมกีารพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติ โดยจะมกีารลงทนุเครือ่งจกัรระบบอตัโนมตัคิวามเรว็สงู  
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี้ แอรโ์รเฟลกซม์สีนิคา้ใหมอ่กีประมาณ 5 - 6 ชิน้โดยจะทยอยน าสูต่ลาด 
 แอรโ์รคลาส มสีทิธบิตัรมากทีส่ดุในกลุ่มบรษิทั โดยจะพฒันาเพือ่ไปสูย่คุ Automeric คอืสนิคา้ประเภทโพลเีมอร ์
และพลาสตกิคอมโพสทิทีใ่ชอ้ตุสาหกรรมยานยนต ์ทีจ่ะเป็นผูน้ าในระดบัโลกในดา้นนี้ เพราะมอีงคค์วามรู ้(Knowhow) 
และมสีนิคา้มากมายทีท่ ารว่มกบั TJM 
 อสีเทริน์ โพลแีพค มรีายไดห้ลกัจากตลาดในประเทศกว่ารอ้ยละ 90 ท าใหไ้ดร้บัผลกระทบหากตลาดในประเทศ
ชะลอตวั บรษิทัจงึจะขยายไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยใชเ้ทคโนโลยกีารผลติระบบอตัโนมตัคิวามเรว็สงู การแขง่ขนั
ในประเทศคูแ่ขง่ขนัสว่นใหญ่จะเป็น SME ซึง่สว่นใหญ่ใชแ้รงงานจ านวนมาก มกีารใชแ้รงงงานต่างดา้วรว่มดว้ย และ
อาจไมไ่ดใ้ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู ส าหรบัอสีเทริน์ โพลแีพค ไดม้กีารลงทนุในเทคโนโลยซีึง่อาจท าใหผ้ลประกอบการในระยะ
สัน้ลดลง แต่ในระยะยาวจะสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คง  
 โดยมผีมเป็นผูด้แูลรายละเอยีดในทกุสว่นของทุกบรษิทัและไดว้างกลยทุธเ์พื่อท าใหบ้รษิทัเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื  
 ประธานฯ กล่าวเสรมิว่า จากทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลา่วขา้งตน้ไดใ้หค้วามมัน่ใจแกผู่ถ้อืหุน้ว่าบรษิทัเหน็
ประเดน็ทีท่า่นผูถ้อืหุน้เป็นกงัวล ในสภาวะปจัจุบนัการแขง่ขนัสงูขึน้ บรษิทัไดด้ าเนนิธุรกจิอยา่งระมดัระวงั และมคีวาม
มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งก าไรใหม้ัน่คงต่อไป 
 
นางสาวบษุกร งามพสธุาดล – ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้  

1) โครงการในอนาคตจะมสีว่นชว่ยสรา้งรายไดห้รอืก าไรอยา่งไร 
2) ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในปจัจุบนักระทบกบับรษิทัอยา่งไร และในสดัสว่นเทา่ใด 

 3) บรษิทัไดข้ยายงานไปยงัประเทศเวยีดนามโดยสามารถท าตลาดไดด้ ีอยากทราบว่าสง่ผลต่อก าไรของ
บรษิทัอยา่งไร 
 
นายภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ – ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบค าถาม ดงันี้ 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3
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1) บรษิทัมโีครงการในอนาคตมากมายตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บรษิทัไดล้งทนุในการวจิยัและพฒันาในปีที่
ผา่นมา แต่ยงัตอ้งใชร้ะยะเวลา อาท ิสนิคา้ทีจ่ะส่งขายใน TJM ล่าชา้ไป 6 เดอืนถงึ 1 ปี เนื่องจากตอ้งผา่นมาตรฐาน
ทดสอบทีเ่ขม้งวดในประเทศออสเตรเลยี ซึง่ไดท้ยอยสง่ขายบา้งแลว้ / แอรโ์รเฟลกซ ์จะมสีนิคา้อกีหลายชนิด และจะ
ลงทนุเครือ่งจกัรทีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารผลติระบบอตัโนมตัคิวามเรว็สงู เพือ่รองรบัการเตบิโตในอกี 5 ปีขา้งหน้า นอกจากนี้ 
บรษิทัรว่มทนุในประเทศจนี Aerocel Construction Materials (Jiangsu) Co.,Ltd. (ACM) ไดย้า้ยโรงงานไปตัง้ในพืน้ที่
ซึง่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิถงึ 5 เทา่ หรอืประมาณ 60,000 ตร.ม. ซึง่เป็นโรงงานทีส่วยและทนัสมยั มองว่าการลงทนุเป็น
ประโยชน์อกีทัง้บรษิทัเริม่มชีือ่เสยีงในประเทศจนี 
 ประธานฯ กล่าวเพิม่เตมิว่ารายละเอยีดเรือ่งแผนการด าเนนิงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดก้ล่าวไปแลว้ แต่
ขออนุญาตไมล่งรายละเอยีดในผลติภณัฑเ์นื่องจากเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู 
จงึกงัวลเรือ่งของการแขง่ขนัดา้นการตลาด  
 2) การขยายตลาดในประเทศเวยีดนามเป็นไปดว้ยด ีแมว้่าราคาขายไมส่งูนกัแต่มปีรมิาณมาก ท าใหอ้ตัราการ
ใชก้ าลงัการผลติเพิม่ขึน้ ชว่ยแบ่งตน้ทนุคงที ่โดยจะใชน้โยบาย “Low Cost High Speed Automation” ในการแขง่ขนัได้
ทัว่โลก  
 3) บรษิทับรหิารความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นโดยวธิ ีNatural Hedge หากอตัราแลกเปลีย่นไมผ่นัผวนมาก
จะไมไ่ดร้บัผลกระทบมากนกั ชว่ง 7- 8 ปีทีผ่า่นมา บรษิทัมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นมาโดยตลอด โดยไดว้เิคราะห์
สถานการณ์ดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Scenario Analyst) ไวห้ลายรปูแบบเพือ่เตรยีมมาตรการไวร้องรบั สกลุเงนิทีบ่รษิทัใช ้
ไดแ้ก ่ดอลลารส์หรฐั ประมาณรอ้ยละ 60 / เยน ประมาณรอ้ยละ 10 / ยโูร ประมาณรอ้ยละ 10 และสว่นทีเ่หลอืเป็นเงนิ
สกลุอืน่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ ฝา่ยการเงนิ ไดท้ าหน้าทีต่ดิตามอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ประธานกรรมการซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิไดส้อบถามและใหค้ าแนะน ามาโดยตลอด 
 
นายภาณุวฒัน์  เวชยนัตวิ์วฒัน์ – ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 
 1) แอรโ์รเฟลกซ ์มรีายไดเ้ตบิโตขึน้รอ้ยละ 1.7 ขอสอบถามว่ารายไดข้องแต่ละแบรนด ์ไดแ้ก ่Aeroflex  
Aerocel และ Celflex เป็นเทา่ไหร ่/ ราคาต่อหน่วยมกีารปรบัขึน้ลงอยา่งไร / รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้มาจากสนิคา้ใดเป็นหลกั /  
รายไดจ้ากในประเทศหรอืต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง / ยอดขายในประเทศสหรฐัอเมรกิาทีล่ดลงรอ้ยละเทา่ไหรแ่ละ 
แนวโน้มจะเป็นอยา่งไรในปีนี้ 
 2) แอรโ์รคลาส มรีายไดเ้ตบิโตรอ้ยละ 15.9 หากไมร่วมรายไดจ้าก TJM จะเตบิโตเทา่ไหร ่/ รายไดข้องแต่ละ
ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก ่Bed Liner Canopy และ Deck Cover เป็นเทา่ไหร ่/ ก าไรของแอรโ์รคลาสไมร่วม TJM เป็นเทา่ไหร่ 
 3) อสีเทริน์ โพลแีพค มรีายไดล้ดลงรอ้ยละ 4 จากยอดขายตลาดในประเทศทีล่ดลง อยากทราบว่ามกีารปรบั
ราคาขายต่อหน่วยลงหรอืไมห่รอืทีล่ดลงเป็นยอดขายโดยรวม  

 
นายภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ – ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบค าถาม ดงันี้ 
 1) แอรโ์รเฟลกซ ์เตบิโตแต่ไมม่ากนกั เนื่องจากยอดขายในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง (Middle East) ลดลง 
เนื่องจากปญัหาราคาน ้ามนัและความไมส่งบในประเทศ แต่เตบิโตไดด้ใีนประเทศเวยีดนาม ญีปุ่น่ และกลุ่มประเทศ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้หากปีนี้กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง แกไ้ขปญัหาราคาน ้ามนัได ้และมเีงนิลงทนุต่อ จะท าให ้        
แอรโ์รเฟลกซม์ยีอดขายกลบัเขา้มา บรษิทัไมส่ามารถใหร้ายละเอยีดยอดขายในแต่ละแบรนดไ์ดแ้ต่แบรนดห์ลกัคอื 
Aeroflex ซึง่จดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ทัว่โลกประมาณ 90 ประเทศ / Aerocel เป็นสนิคา้ทีม่คีณุสมบตัทิีแ่ตกต่าง  

 สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3
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ขายในประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นหลกั / Celflex เป็นสนิคา้ขนาดเลก็ใชส้ าหรบั Split Unit ใชเ้พือ่เป็น Fighting Brand 
ส าหรบัสะกดัคูแ่ขง่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้ต ่า บรษิทัไมร่บัจา้งในการท าแบรนดอ์ืน่ เพราะถอืวา่มแีบรนดข์องตนเอง โดยมี
จุดยนื (Positioning) คอื Difference Spec ทัว่โลก ดงันัน้ จงึตอ้งลงทนุเป็นรอ้ยลา้น สรา้งหอ้งทดลอง (Lab) เพือ่ใช้
ทดสอบการตดิไฟทีท่นัสมยัทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ใชท้ดสอบคณุสมบตัสินิคา้ทีจ่ะขายในแต่ละประเทศทัว่โลก 
 รายไดข้องแอรโ์รเฟลกซ ์ในกลุ่มประเทศเอเชยีและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้รวมประมาณรอ้ยละ 30  
 2) ยอดขายของแอรโ์รคลาส หากไมร่วม TJM มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ แมห้ลายปีทีผ่า่นมายอดขายรถยนต์
โดยรวมตกต ่าท าใหบ้รษิทัทีข่ายอปุกรณ์รถยนต ์ชิน้สว่นยานยนต ์สว่นใหญม่ยีอดขายทีต่กต ่าดว้ย แต่แอรโ์รคลาสมี
ยอดขายเพิม่ขึน้ หากตลาดรถยนตใ์นประเทศเตบิโตมากกว่านี้จะสง่ผลใหแ้อรโ์รคลาสเตบิโตไดด้ ีการทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ซือ้
กจิการของ TJM เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม/ ส าหรบัรายไดข้องสนิคา้แต่ละประเภทไมส่ามารถใหร้ายละเอยีดได ้โดยรวม
หากยอดขายพืน้ปกูระบะ (Bed Liner) ลดลง แต่มยีอดขายหลงัคากระบะ (Canopy) ทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหบ้รษิทัสามารถ
รกัษาสดัสว่นของยอดขายโดยรวมไวไ้ด ้นอกจากนี้ บรษิทัมสีนิคา้ใหม่หลายรายการแต่ไมส่ามารถใหร้ายละเอยีดได้
เนื่องจากเป็นความลบัทางการคา้ซึง่แอรโ์รคลาสมคีวามสามารถในการผลติสนิคา้ดงักล่าว 
 3) ยอดขายของอสีเทริน์ โพลแีพค ลดลงรอ้ยละ 4 ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิของตลาดใน
ประเทศลดลงประมาณรอ้ยละ 10 บรษิทัท างานหนกัเพือ่รกัษาสว่นแบ่งการตลาด อสีเทริน์ โพลแีพค มสีนิคา้ใหม ่อาท ิ
Food Liner ชามสะอาด ภาชนะรปูแบบจานชามทีใ่ชแ้ลว้ทิง้เพือ่ความสะอาดในการบรโิภค ปจัจบุนัแจกใหท้ดลอง 
เนื่องจากเป็นสนิคา้ใหมย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กั อสีเทริน์ โพลแีพค จดสทิธบิตัรในญีปุ่น่ จนี ไทย และ ฟิลปิปินส ์อยูร่ะหว่างขอ
สทิธบิตัรในเวยีดนาม และ อนิโดนีเซยี 
 
นายพรชยั ธรณธรรม – ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 

1) คา่ใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาเพิม่ขึน้เทา่ไหร ่และหากเทยีบกบัคา่ใชจ้่ายรวมเพิม่ขึน้เทา่ไหร ่ 
โดยใหค้ าแนะน าวา่ใหค้ดิว่าคา่ใชจ้่ายดา้นการวจิยัและพฒันาเป็นรอ้ยละเทา่ไหรข่องคา่ใชจ้่าย เพือ่สามารถขอคนืภาษี
กบักรมสรรพากรได ้รวมถงึควรแยกขอ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการรกัษาสิง่แวดลอ้มดว้ย 

2) รายงานประจ าปี 2560 หน้า 135 รายงานรายไดใ้นแต่ละกลุ่มธุรกจิ ขอสอบถามเพิม่เตมิว่าก าไรในแต่ละ
กลุ่มธุรกจิเป็นอยา่งไร 

3) รายงานประจ าปี 2560 หน้า 219 หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่15 เงนิลงทนุระยะยาวในบรษิทัอืน่ 
เงนิลงทนุทัว่ไปในหุน้สามญั รายชือ่บางบรษิทัทีล่งทนุหากเทยีบกบัผลตอบแทนจากการลงทนุคุม้คา่หรอืไม ่บรษิทัจะ
ถอนทนุหรอืไม่ 

4) สว่นรายการระหว่างกนัทีล่งทนุในกจิการต่างๆ เชน่ ธุรกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย์ เหน็วา่ไมเ่กีย่วกบับรษิทั  
ควรตดัออกจากรายงานประจ าปีหรอืไม่ 

 
นายภวฒัน์ วิทูรปกรณ์ – ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบค าถาม ดงันี้ 
 1) ในปีทีผ่า่นมาบรษิทัใชง้บประมาณทางตรงและทางออ้มลงทนุดา้นการวจิยัและพฒันา ประมาณรอ้ยละ 1.1-1.2 
ของรายได ้ทัง้นี้ บางรายการไมส่ามารถบนัทกึเป็นตน้ทนุดา้นการวจิยัและพฒันาไดต้อ้งบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่าย จงึไม่
สามารถระบุไดช้ดัเจน ในอนาคตบรษิทัวางแผนเพิม่งบประมาณเป็นรอ้ยละ 1.5 ซึง่บรษิทัในประเทศทีพ่ฒันาแลว้สว่น
ใหญจ่ะใชง้บประมาณในสว่นนี้ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 2 ถงึรอ้ยละ 5  
 
 ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุส าหรบัค าแนะน า โดยจะรบัไปใหฝ้า่ยบญัชดีแูลต่อไป 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3
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นางสาวรุ่งระวี  วิทูรปกรณ์ – รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ ไดต้อบค าถาม ขอ้ 2) 
และ 3) ดงันี้ 

2) ขอตอบเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ ดงันี้ อตัราก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มแอรโ์รเฟลกซ ์รอ้ยละ 42.3 กลุ่มแอรโ์รคลาส 
รอ้ยละ 27.2 และบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพครอ้ยละ 29.2  
 3) เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ เป็นการลงทนุในบรษิทัของลกูคา้มากว่า 10 ปี ซึง่เป็นธุรกรรมกอ่นเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัไดต้ัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ รวมถงึไดผ้า่นกระบวนการต่างๆ เสรจ็
สิน้กอ่นการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่ตอ้งแสดงรายการดงักล่าวในงบการเงนิรวม 
 
นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู – ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดต้อบค าถาม ขอ้ 4) ดงันี้ 
 4) รายการระหว่างกนั เป็นรายการทีผู่บ้รหิารของบรษิทัเขา้ไปเกีย่วขอ้ง ไมใ่ชก่ารด าเนนิงานของบรษิทั ซึง่
บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายในการตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าว เพือ่ความโปรง่ใส 
 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 
มนีาคม 2560 
 
 มติ  ทีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ  
 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ วนัที ่
31 มนีาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาสอบทานแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัสง่ไปยงัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้
กอ่นการประชมุ ซึง่คณุรุง่ระว ีวทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ ไดก้ล่าวสรปุ
ตวัเลขงบการเงนิทีส่ าคญัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในวาระทีแ่ลว้   
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จงึ
เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 

 
มติ  ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ วนัที ่31 

มนีาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
เหน็ดว้ย            จ านวน 2,452,334,706 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสยีง      จ านวน 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 
บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 
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วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 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 ่  
 บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้โดยพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสม
ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยบรษิทัจะพจิารณาจ านวนเงนิทีจ่่ายปนัผลแต่ละครัง้จากผลประกอบการในงบการเงนิ
รวมดว้ย โดยบรษิทัพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทั 
หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นส าคญั อยา่งไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราทีแ่ตกต่างไปจาก
นโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ ฐานะการเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และความจ าเป็นในการ
ใชเ้งนิเพือ่บรหิารกจิการ และการขยายธุรกจิของบรษิทั รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะไม่
เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั  และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 เนื่องจากบรษิทัประกอบกจิการโดยการถอืหุน้ในกจิการอืน่ (Holding Company) โดยมสีนิทรพัยห์ลกั คอืเงนิ
ลงทนุในบรษิทัยอ่ย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั จงึขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานและการ
จ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ยเป็นส าคญั 
 จากผลการด าเนินงานของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 ทีผ่า่นมา บรษิทั
และบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธริวมจ านวน 1,382.70 ลา้นบาท และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ มกี าไรสทุธริวม 730.49  
ลา้นบาท  
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งเพือ่เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวนเงนิ 20,533,050 บาท และการจ่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิจากเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สบิหา้สตางค)์ ส าหรบัหุน้จ านวน 2,800,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 420,000,000 บาท 
โดยจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีม่รีายชือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 7 สงิหาคม 2560 ซึง่เป็นวนัที่
คณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล (Record Date) และก าหนดใหว้นัที ่
8 สงิหาคม 2560  เป็นวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่การรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ภายในวนัที ่25 สงิหาคม 2560 
 ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2559 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2559 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่ 11 พฤศจกิายน 
2559 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้  280,000,000 บาท และไดด้ าเนินการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2559 ท าให้
ทัง้ปี บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลเทา่กบั 0.25 บาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิปนัผลทีจ่่ายเทยีบกบัก าไรสทุธติามงบการเงนิรวม
เทา่กบัรอ้ยละ 50.63 (Payout Ratio) ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปนัผล
เพิม่เตมิใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 
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มติ   ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
เป็นจ านวนเงนิ 20,533,050 บาท และการจ่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สบิหา้สตางค)์ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,452,346,706 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสยีง      จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 
บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 

 
วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 กอ่นเริม่พจิารณาวาระนี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีประธานฯ 
ไดเ้ชญิกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่นออกจากหอ้งประชมุและจะเรยีนเชญิกลบัเขา้หอ้ง
ประชมุอกีครัง้ภายหลงัจากทีป่ระชมุไดล้งมตใินวาระนี้เรยีบรอ้ยแลว้ และมอบหมายใหน้ายธนะชยั สนัตชิยักลู 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท าหน้าทีเ่ป็นผูร้ายงานในวาระนี้แทน  
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดแ้จง้ทีป่ระชมุว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ จะตอ้งมกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอตัราถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่ง
ไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ ซึง่การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออก
จากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัดงันี้ 
     1.     นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู       กรรมการอสิระ 
     2.     นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์         กรรมการ  

      3.     นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์      กรรมการ 
 รายละเอยีดประวตัโิดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนงัสอืเชญิประชมุทีไ่ดจ้ดัสง่
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้กอ่นการประชมุ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5)  
 โดยบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการของบรษิทัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิทัล่วงหน้า
แลว้ตัง้แต่วนัที ่15 กมุภาพนัธ ์– 31 มนีาคม 2560 ผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั แต่ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอชือ่
บุคคลเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แจง้ทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้
พจิารณาโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั และคณุสมบตัขิองกรรมการในดา้นตา่งๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เหน็ว่ากรรมการ 
3 ทา่นซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท้ีม่คีวามเหมาะสมดา้นคณุวุฒ ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทัฯ ในชว่งเวลาทีผ่า่นมาเป็นประโยชน์กบับรษิทั และกรรมการทัง้ 3 ทา่น 
ไมเ่ป็นผูม้คีณุสมบตัติอ้งหา้มประการใด และไมไ่ดป้ระกอบกจิการใดๆ หรอืถอืหุน้ในกจิการใดทีม่สีว่นแขง่ขนักบัการ
ด าเนินงานของบรษิทั ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอให้
กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งผา่นทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
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 คณะกรรมการบรษิทัขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลดงันี้ 

     1.     นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู      กรรมการอสิระ  
     2.     นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์        กรรมการ 

      3.     นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์     กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ   
 
เลขานุการบริษทั แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า มคี าถามล่วงหน้าจากบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
สอบถามว่า นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทัจ านวน 4 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66.67 ซึง่ต ่ากว่าเกณฑก์ารอนุมตัขิองบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั จงึขอ
ทราบความจ าเป็นและเหตุผลในการไมเ่ขา้รว่มประชมุ เพือ่พจิารณาตามความเหมาะสม 
 
นายธนะชยั  สนัติชยักลู – กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดต้อบค าถามว่า นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 
กรรมการ ตดิภารกจิของบรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั ในต่างประเทศเนื่องจากบรษิทัมกีารขยายกจิการเพิม่เตมิ ซึง่ตอ้ง
เดนิทางไปประชมุและดแูลกจิการในต่างประเทศ ซึง่ตรงกบัวนัทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั จงึไมส่ามารถเขา้รว่ม
ประชมุได ้แต่อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่านายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 
มคีณุสมบตัเิหมาะสมในการดแูลกจิการ และท าประโยชน์กบับรษิทัเป็นอยา่งมาก จงึไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัให้
กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
 

จากนัน้ไมม่ผีูใ้ดซกัถามต่อ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการ โดยเสนอ
ใหล้งมตเิป็นรายบุคคล และเรยีนเชญิกรรมการทัง้สามทา่นกลบัเขา้หอ้งประชมุเมือ่การลงมตแิลว้เสรจ็ 

 
มติ   ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้ง

ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 1. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู 

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,436,312,606 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       99.3463 
ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 16,030,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.6537 
งดออกเสยีง      จ านวน 4,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 
บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 

  
2. นายภวฒัน์ วิทูรปกรณ์ 

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,452,342,706 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสยีง      จ านวน 4,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 
บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 

 
  

 สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3
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3. นายเอกวฒัน์ วิทูรปกรณ์      
เหน็ดว้ย            จ านวน 2,368,364,412 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       96.5756 
ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 83,978,294 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       3.4244 
งดออกเสยีง      จ านวน 4,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 
บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายธนะชยั สนัตชิยักลู กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ท าหน้าทีเ่ป็นผูเ้สนอ
ในวาระนี้แทน  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รายงานวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 33 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทั ในรปูของเงนิ
รางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามขอ้บงัคบั หรอืตามทีท่ี่ประชมุผูถ้อืหุน้
จะพจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีล
ตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาและน าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทเ์หน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 รวมแลว้ไมเ่กนิ 10,000,000 บาทเทา่กบัปีกอ่น โดยให้
จ่ายในรปูของคา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ ซึง่ในปีนี้ บรษิทัไดเ้สนอใหป้รบัเพิม่คา่ตอบแทนรายปี 
ต าแหน่งละ 24,000 บาท และเบีย้ประชมุ ต าแหน่งละ 2,000 บาท โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 2 
ในหนงัสอืเชญิประชมุทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้กอ่นการประชมุ ดงันี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ จะจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการรายปี ส าหรบั
คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ทัง้ชุด ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะ
อนุมตั ิ

   ประธานกรรมการบรษิทั 384,000 27,000 
   กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 324,000 22,000 
   กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการบรหิาร 324,000 22,000 
   กรรมการบรษิทั 264,000 22,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ - 17,000 
   กรรมการตรวจสอบ - 12,000 
คณะกรรมการบริหาร 
   ประธานกรรมการบรหิาร - - 
   กรรมการบรหิาร - - 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 17,000 
   กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 12,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - 17,000 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - 12,000 

  

 สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3
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ในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในครัง้นี้คณะกรรมการไดพ้จิารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชดุยอ่ย
ของบรษิทั โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักล่าวจะไดร้บัคา่ตอบแทนตามรายละเอยีดทีก่ าหนดขา้งตน้ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
ปรากฏไมม่ผีูใ้ดซกัถาม  
 ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระนี้ 
 

มติ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตามทีเ่สนอขา้งตน้ทกุ
ประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,449,738,706 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       99.8937 
ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 2,606,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.1063 
งดออกเสยีง      จ านวน 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

 
วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 58 ก าหนดใหท้ีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิได้ 
 นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมนุเวยีน
ผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัโดยการหมนุเวยีนไมจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่น
บรษิทัผูส้อบบญัชแีหง่ใหม ่บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอืน่ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชี
รายเดมิได ้อยา่งไรกต็าม บรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหมนุเวยีนผูส้อบบญัชไีด้
เมือ่พน้ระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชนีบัแตว่นัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที ่
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนี้ต่อทีป่ระชมุ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและคา่ตอบแทนการสอบบญัชแีล้ว 
เหน็สมควรใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้ นายสดุวณิ ปญัญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที ่3534 หรอื นางอนุทยั ภมูสิรุกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3873 หรอื นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
ประจ าปี 2561 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ในกรณีทีผู่ส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ท าหน้าทีแ่ทน และก าหนด
คา่ตอบแทนคา่สอบบญัชปีระจ าปี และคา่สอบทานงบการเงนิทกุไตรมาสสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 เป็นเงนิจ านวน 
4,930,000 บาท (เพิม่ขึน้จากปีบญัช ี2560 รอ้ยละ 8.11) โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  
 ผูส้อบบญัชไีมไ่ดใ้หบ้รกิารอืน่ๆ แกบ่รษิทัและไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัยอ่ย/ 
ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดซกัถาม  
ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระนี้ 
 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3
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 มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,452,344,706 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสยีง      จ านวน 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 
บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 

 
วาระท่ี 8  พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพนัล้านบาท) 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวรุง่ระว ีวทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละ
การเงนิ เป็นผูก้ล่าวรายงานใหท้ีป่ระชมุทราบ 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ ไดก้ล่าวรายงานว่า คณะกรรมการบรษิทั
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท เพือ่ใช้
เป็นเงนิทนุในการด าเนินธุรกจิ หรอืเพื่อขยายธุรกจิ พรอ้มทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการ
บรหิารไดร้บัมอบหมาย มอี านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และรายละเอยีดต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามหนงัสอืเชญิประชมุทีน่ าสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ ดงันี้ 
วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุในการด าเนนิธุรกจิ หรอืเพือ่ขยายธุรกจิ 
ประเภทหุ้นกู้ หุน้กูช้นิดระบุชือ่ผูถ้อื หรอืไมร่ะบุชือ่ ประเภทดอ้ยสทิธหิรอืไมด่อ้ยสทิธ ิมหีรอืไมม่ี

หลกัประกนั มหีรอืไมม่ผีูค้ า้ประกนั มหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่บัความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ในแต่ละครัง้ และปจัจยัอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

มลูค่าการเสนอขาย วงเงนิรวมไมเ่กนิ 2,000,000,000 บาท (สองพนัลา้นบาท) ขณะใดขณะใดขณะหนึ่ง  
โดยสามารถออกและเสนอขายเพยีงชดุเดยีวหรอืหลายชดุในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราว
กไ็ด ้ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารไถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนด และ/หรอื หุน้กูค้รบก าหนด/บรษิทั
สามารถออกหุน้กูช้ดุใหมเ่พิม่เตมิได ้และ/หรอื ออกและ/เสนอขายหุน้กูเ้พือ่ทดแทนหุน้กู้
เดมิทีม่กีารไถ่ถอนไปแลว้ไดภ้ายในวงเงนิดงักล่าว โดยหุน้กูท้ีบ่รษิทัออกจ าหน่ายแลว้และ
ยงัไมไ่ถ่ถอน ในขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนเงนิไมเ่กนิวงเงนิดงักล่าว 

อายขุองหุ้นกู้ ตามทีจ่ะก าหนดในแตล่ะคราว โดยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้
หรอืตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของหุน้กูท้ีอ่อกคราวนัน้ 

สกลุเงิน สกลุเงนิบาท และ/หรอื สกลุเงนิต่างประเทศในจ านวนเทยีบเทา่ 
อตัราดอกเบี้ย ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดขณะทีอ่อกและเสนอขายแต่ละครัง้และปจัจยัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไมม่สีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืกอ่นก าหนด และ/หรอื บรษิทัอาจมหีรอืไมม่ี
สทิธขิอไถ่ถอนหุน้คนืกอ่นก าหนด ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของการออกหุน้
กูใ้นแต่ละครัง้ 

การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีว และ/หรอื หลายคราว และ/หรอื เป็นโครงการ และ/หรอื ใน
ลกัษณะหมนุเวยีน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุน้ดงักล่าวในประเทศ และ/
หรอื ในต่างประเทศใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรอื ผูล้งทนุ

 สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3
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เฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรอื ผูล้งทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรอื ผูล้งทนุ
สถาบนัในต่างประเทศ และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ่ ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/
หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืกฎระเบยีบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลใชบ้งัคบัใน
ขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ ใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอื บุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมาย มอี านาจดงันี้ 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข หรอืรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถงึแต่ไม่

จ ากดัเพยีง ประเภท ชือ่หุน้กู ้มลูคา่ทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ 
วธิกีารและระยะเวลาการเสนอขายจดัสรร อายกุารไถ่ถอน ตลอดจนรายละเอยีดต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขาย 

2. แต่งตัง้ทีป่รกึษาการเงนิ และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื สถาบนัการจดั
อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื หลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคลอืน่
ใดในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  หรอืในกรณีอืน่ใดตามทีเ่หน็
ควร 

3. ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญาและ/หรอืเอกสารต่างๆ รวมถงึใหอ้ านาจ
ด าเนินการขออนุญาต ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลู ตดิต่อใหข้อ้มลูยืน่เอกสารหลกัฐานกบั
ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
ดงักล่าว และการน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดตรา
สารหนี้ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืตลาดรองใดๆ 
ตลอดจนการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืจ าเป็นอนัเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอ
ขายหุน้กูไ้ดท้กุประการตามทีเ่หน็ควร 

  
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
เลขานุการบริษทั แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า มคี าถามล่วงหน้าจากบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั และ
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) วา่ขอทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้จ ากดัสทิธขิองอตัราสว่น
ทางการเงนิ (Financial Covenant) ของบรษิทั เชน่ D/E Ratio เพือ่น าไปค านวณว่าการออกหุน้กูใ้หมน่ัน้มผีลท าให้
บรษิทัผดิต่อขอ้จ ากดัสทิธทิางการเงนิหรอืไม่ 
 
นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ – รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ ไดต้อบค าถามว่า EPG 
ไมม่ขีอ้ก าหนดสทิธขิองอตัราสว่นทางการเงนิ และไมไ่ดก้ าหนดนโยบาย D/E ratio ปจัจุบนั D/E ratio เทา่กบั 0.29 เทา่ 
สว่นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัมขีอ้ก าหนดสทิธขิองอตัราสว่นทางการเงนิ (Financial Covenant) คอื D/E ratio ไมเ่กนิ 3 เทา่ 
ทีผ่า่นมามกีารดแูลตดิตามอยา่งใกลช้ดิ อกีทัง้จากการตรวจสอบของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั ไมพ่บวา่บรษิทัยอ่ยใดท าผดิขอ้ก าหนดเรือ่งขอ้จ ากดัสทิธขิองอตัราสว่นทางการเงนิ (Financial Covenant)   
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นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ ์– ผูถ้อืหุน้สอบถามดงันี้ 
 1) บรษิทัมแีผนการใชเ้งนิสว่นของหุน้กูว้งเงนิ 2,000 ลา้นบาทอยา่งไร ทราบว่าบรษิทัจะขยายก าลงัการผลติ
เพิม่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ปจัจบุนัมอีตัราการใชก้ าลงัการผลติ (Utilization Rate) ประมาณรอ้ยละ 75  
 2) หากจ าเป็นทีต่อ้งออกหุน้กูบ้รษิทัจะออกหุน้กูเ้ป็นเงนิสกลุดอลลารส์หรฐั หรอืเงนิบาท และจะออกในรปูแบบ
ของ Perpetual Bond หรอืแบบใด 
 3) บรษิทัมกีารออกตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchangeหรอื B/E) ไปแลว้ในสดัสว่นเทา่ใด 
 
ประธานฯ ไดต้อบค าถาม ดงันี้ 
 1) วาระนี้เป็นการขอวงเงนิไวก้อ่นซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารประชมุหารอืกนัแลว้ เนื่องจากในปีนี้สภาวะ
การเงนิทัง้ในประเทศและต่างประเทศมคีวามผนัผวน ตลาดทนุเกดิปญัหา เชน่ เรือ่งตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange
หรอื B/E) บรษิทัค านึงถงึเสถยีรภาพทางการเงนิและความมัน่คงเป็นหลกั วงเงนิทีข่ออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ครัง้นี้เป็นการ
ขอเปิดวงเงนิไวจ้ะใชใ้นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นใน 2 ประเดน็  
  1) เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน Working Capital และ  
  2) เพือ่การลงทนุ  
การมวีงเงนินี้ท าใหบ้รษิทัมทีางเลอืกของการระดมทนุผา่นตราสารประเภทนี้ เปิดโอกาสใหบ้รษิทัสามารถระดมทนุได้
อยา่งมเีสถยีรภาพ โดยหนึ่งปีนบัจากนี้สภาวะการเงนิของโลกไมแ่น่นอน การพึง่พาตลาดเงนิจากการกูย้มืเงนิอาจจะมี
ความยากล าบาก หรอื มอีตัราดอกเบีย้สงู บรษิทัจงึขออนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อเป็นเครือ่งมอืทางการเงนิ 
เพือ่หาตน้ทนุทางการเงนิทีถ่กูใหก้บับรษิทัซึง่อาจจะไดใ้ชห้รอืไมไ่ดใ้ช ้
 ดา้นการลงทนุปจัจบุนัยงัไมม่แีผนลงทนุในธุรกจิอืน่นอกเหนือสายธุรกจิทีด่ าเนนิการอยู ่การขยายงานจะ
ด าเนินการในธุรกจิเดมิเพิม่เตมิ เชน่ ลงทนุปรบัปรงุเครือ่งจกัร ซึง่จะเหน็ไดว้่าในปจัจบุนัอตัราการกูย้มืต ่ามากเมือ่
เทยีบกบัทนุ 
 
 2) บรษิทัขอออกหุน้กูใ้นสกลุเงนิบาทหรอืสกลุต่างประเทศ แต่บรษิทัมคีวามระมดัระวงัเรือ่งความผนัผวนของ 
อตัราแลกเปลีย่น  
    ปจัจบุนัการออกหุน้กูใ้นรปูแบบของ Perpetual Bond เป็นการออกโดยรฐับาลคอืพนัธบตัรชดเชยเงนิเฟ้อ 
(Inflation-linked bonds) ยงัไมเ่หน็ในบรษิทัเอกชนว่ามมีากน้อยแคไ่หน แต่จะรบัไวพ้จิารณา  
   หากบรษิทัจะออกหุน้กูจ้ะตอ้งจดัท าการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Rating) ซึง่ผูถ้อืหุน้น่าจะสบายใจเนื่องจาก
มหีน่วยงานทีก่ ากบัดแูลเพิม่ขึน้  
  
 3) บรษิทัไมไ่ดอ้อกตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange; B/E) เนื่องจากมคีวามกงัวลัเรือ่งความผนัผวนของตลาด
การเงนิในประเทศและต่างประเทศ โดยบรษิทัใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงและเสถยีรภาพทางการเงนิเป็นอยา่งมาก  
 
นายสมเกียรติ  สาลีพฒันา – ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า อตัราสว่นหนี้สนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยู่ทีเ่ทา่ใด 
 
นางสาวรุ่งระวี  วิทูรปกรณ์ – รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ ไดต้อบค าถาม ดงันี้
D/E Ratio ของบรษิทัเทา่กบั 0.29 เทา่ บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 0.82 เทา่ บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 0.83 เทา่ 
และบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 0.71 เทา่ 
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นายสกล งามเลิศชยั – ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 
 ผูถ้อืหุน้มคีวามกงัวลใจเรือ่ง D/E Ratio เนื่องจากชอบลงทนุกบับรษิทัทีไ่มม่ภีาระหนี้สนิ ตามความเหน็ D/E 
Ratio 1 เทา่ ถอืว่าสงูแต่เขา้ใจว่าบรษิทัตอ้งการเตบิโต ในมุมมองเหน็ว่าตวัเลข 2,000 ลา้นบาทคอ่นขา้งสงู จงึขอ
สอบถามว่าการออกหุน้กู ้2,000 ลา้นบาท บรษิทัจะน าเงนิไปลงทนุในประเทศใด 
 
นายภวฒัน์ วิทูรปกรณ์ – ไดต้อบค าถาม ดงันี้ 
 การออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงนิไมเ่กนิ 2,000,000,000 บาท นัน้ บรษิทัไมไ่ดอ้อกในคราวเดยีวทัง้จ านวน แต่
ขึน้กบัสถานการณ์ความจ าเป็นและตน้ทนุดอกเบีย้ หากรวมค านวณหุน้กู ้2,000 ลา้นบาท จะท าให ้D/E Ratio เทา่กบั 
0.48 เทา่ แต่ทัง้นี้ยงัไมร่วมก าไรสะสมในอนาคต บรษิทัมคีวามระมดัระวงัในการลงทนุตอ้งศกึษาขอ้มลูใหค้รบทกุดา้น 
ส าหรบัการลงทนุยงัไมส่ามารถตอบไดใ้นขณะนี้วา่จะน าไปลงทนุอะไร แต่อยา่งไรกต็ามตอ้งผา่นขัน้ตอนการจดัอนัดบั
ความน่าเชือ่ถอื (Rating) กอ่น และตอ้งรกัษาอตัราสว่น D/E Ratio ใหด้ ีเพือ่ใหท้กุทา่นไดม้ัน่ใจ 
 
ประธานฯ กล่าวเพิม่เตมิว่า บรษิทัไดร้ะมดัระวงัเรือ่งนี้มาก บรษิทัจะไมล่งทนุหรอืขยายกจิการหากผลตอบแทนทีจ่ะ
ไดร้บัจากการลงทนุยงัไมคุ่ม้ค่า การขอวงเงนินี้เพือ่เสถยีรภาพทางการเงนิและความมัน่คงของแหล่งเงนิทนุ โดยไมไ่ด้
หมายความว่าจะใชใ้นทนัทหีรอืใชท้ัง้จ านวน อยา่งไรกต็ามบรษิทัจะพงึระวงั จะไมไ่ปกอ่หนี้เพิม่เตมิโดยไมจ่ าเป็น 
ขอใหท้กุทา่นสบายใจ และส าหรบัค าแนะน าจะไดร้บัไวพ้จิารณา 
 
 จากนัน้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามต่อ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระนี้ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

 
มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงนิไมเ่กนิ 2,000,000,000 บาท ตาม

รายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย            จ านวน 2,444,254,906 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       99.6692 
ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 8,109,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.3307 
งดออกเสยีง      จ านวน 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามเพิม่เตมิ 
 
นายสกล งามเลิศชยั – ผูถ้อืหุน้ ใหค้ าแนะน า ดงันี้ 
 1) การลงทนุของผูถ้อืหุน้ตอ้งการผลตอบแทนคอื เงนิปนัผล ผลตอบแทนในปีกอ่นไดเ้พยีงประมาณรอ้ยละ 1 
กว่า ในขณะทีม่าตรฐานทัว่ไปคอืรอ้ยละ 3 แต่ยอมรบัว่าบรษิทัท าตามนโยบายเงนิปนัผลทีก่ าหนดไว ้แต่ผูถ้อืหุน้ทัว่ไป
ตอ้งการทีจ่ะไดร้บัประมาณรอ้ยละ 3 บรษิทัสามารถท าก าไรไดด้แีต่ผลตอบแทนทีใ่หก้บัผูถ้อืหุน้ยงัน้อยเกนิไป ราคาหุน้
ทีป่รบัตวัลดลงตามความเหน็อาจมาจากเงนิปนัผลและการจะออกหุน้กู ้
 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3



บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)40

 

20 
 

นายภาณุวฒัน์ เวชยนัตวิ์วฒัน์ – ผูถ้อืหุน้ สอบถาม ดงันี้ 
 1) แอรโ์รเฟลกซ;์ ทราบมาวา่ในตลาดประเทศสหรฐัอเมรกิายงัไมม่กีฎหมายรองรบัการใชง้าน EPDM ทีจ่ะมา
ทดแทน NBR บรษิทัคาดการณ์อยา่งไรเกีย่วกบักฎหมายนี้ และในยโุรปทีพ่ึง่เกดิเหตุเพลงิไหมท้ีล่อนดอน กฎหมายนี้จะมี
ความส าคญัมากขึน้หรอืไม่ / ตลาดในประเทศสหรฐัอเมรกิาราคาสนิคา้ NBR กบั EPDM แตกต่างกนัเทา่ไหร ่/ 
หลงัจากตดิตัง้เครือ่งจกัรอตัโนมตัคิวามเรว็สงูจะท าใหล้ดลงราคาเพือ่แขง่ขนักบั NBR ไดห้รอืไม ่จะลดลงไดเ้ทา่ไหร ่/ 
การตดิเครือ่งจกัรอตัโนมตัคิวามเรว็สงูจะแลว้เสรจ็เมือ่ใด / แผนการลงทนุทีเ่ลื่อนจากปี 2560 ไปเป็นปี 2561/2562 
เพราะสาเหตุใด  
 2) การออกหุน้กูแ้บบ Perpetual Bond ในประเทศไทย มบีางบรษิทัไดอ้อกไปแลว้ อยากทราบว่าบรษิทัเหน็ว่า
จะออก Debenture Bond มขีอ้ด/ีขอ้เสยีอยา่งไร และ Perpetual Bond มขีอ้จ ากดัอยา่งไร 
 3) แอรโ์รเฟลกซ ์และอสีเทริน์ โพลแีพค โรงงานที ่2; มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติ (Utilization Rate) เทา่ไหร ่/ 
หลงัจากตดิตัง้เครือ่งจกัรอตัโนมตัคิวามเรว็สงูแลว้ คาดการณ์ว่าจะมอีตัราการใชก้ าลงัการผลติเทา่ไหร ่/ คา่เสือ่มราคา
เพิม่ขึน้เป็นเทา่ไหร ่
 4) แอรโ์รเฟลกซ ์และอสีเทริน์ โพลแีพค; ผลติภณัฑ ์Aero-roof ของแอรโ์รเฟลกซ ์และแบรนด ์eici สนิคา้
บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิทีจ่ะท าตลาด C กบั D ของ อสีเทริน์ โพลแีพค ตัง้เป้ารายไดเ้ทา่ใหร ่/ มชีอ่งทางการจดัจ าหน่าย
อยา่งไร / และเริม่ด าเนนิการอะไรไปบา้งแลว้ 
 
ประธานฯ – กล่าวเพิม่เตมิว่า อาจจะไมส่ามารถลงรายละเอยีดไดท้ัง้หมดเพราะบางเรือ่งเป็นความลบัทางการคา้  
และไดต้อบค าถามขอ้ 2)  เรือ่ง Perpetual Bond บรษิทัค านึงถงึยงัไมไ่ดปิ้ดทางเลอืก แต่การขอวงเงนิครัง้นี้เพือ่เป็น
ทางเลอืก เพือ่ใชใ้นการบรหิารจดัการทางการเงนิ  
 
นายภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ – ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบค าถามดงันี้ 
 1) ในประเทศสหรฐัอเมรกิาไมส่ามารถออกกฎหมายว่าใหใ้ชส้นิคา้ชนิดใดได ้แต่มสีมาคมอาชพีทีเ่ป็นผูก้ าหนด
รายละเอยีดต่างๆ เมื่อปีทีผ่า่นมาในวงการผูผ้ลติฉนวนมกีารกล่าวถงึว่าอาจจะมขีอ้ก าหนดใหร้ะบุใน material safety data 
sheet (msds) ว่า material construction เมือ่เกดิการเผาไหมจ้ะเกดิก๊าซอะไรบา้งและเป็นพษิระดบัใด แอรโ์รเฟลกซ์ 
ผูผ้ลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็จากสารตัง้ตน้ประเภท EPDM โดยเมือ่น าผลติภณัฑ ์แอรโ์รเฟลกซ ์ไปเผาไหมแ้ลว้
จะไมเ่กดิก๊าซ Hydrogen Cyanide (HCN) หากมขีอ้ก าหนดนี้เกดิขึน้มาเป็นประโยชน์กบับรษิทัและตอ้งเตรยีมความพรอ้ม 
กรณีเหตุเพลงิไหมท้ีล่อนดอน สาเหตุการเสยีชวีติเกดิจากก๊าซพษิเป็นสว่นใหญ่ ตลอดเวลาทีบ่รษิทัไดพ้ฒันาสนิคา้ได้
ค านึงถงึความปลอดภยัโดยเฉพาะเรือ่งของควนัเป็นหลกั / ตน้ทนุวตัถุดบิของ EPDM สงูกว่า NBR แต่ไดพ้ฒันา
กระบวนการผลติอยา่งต่อเนื่อง หากไมล่ดราคาจะไดอ้ตัราก าไรขัน้ตน้สงูขึน้ หรอืหากลดราคาตอ้งขายใหไ้ดจ้ านวนมากขึน้ 
/ แผนการลงทนุทีเ่ลื่อนออกไปเพือ่ทดสอบเครื่องจกัรใหด้ทีีสุ่ดเพราะคา่ซ่อมแพง  
 
 3) การลงทนุเครื่องจกัรไมส่ามารถรอใหอ้ตัราการใชก้ าลงัการผลติถงึรอ้ยละ 80 จงึเพิม่เครือ่งจกัร เนื่องจากตอ้ง
ใชเ้วลาในการพฒันาเครือ่งจกัรประมาณ 1 ปี ถงึ 1 ปีครึง่ และหลงัจากเพิม่เครื่องจกัรแลว้คาดวา่อตัราการใชก้ าลงัการผลติ
จะเพิม่ขึน้  
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นายธีระวฒัน์  วิทูรปกรณ์ – กรรมการ / และกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั EPP ไดต้อบค าถาม ดงันี้  
 อสีเทริน์ โพลแีพค ขายสนิคา้ในประเทศเป็นสว่นใหญ ่เมือ่ตลาดในประเทศชะลอตวัสง่ผลใหย้อดขายของลดลง 
โดยมแีผนจะขยายตลาดต่างประเทศใหม้ากขึน้ในอนาคต / ส าหรบัแบรนด ์eici มกีารแขง่ขนัดา้นราคาสงูคงจะตอ้งใช้
ระยะเวลาอกีระยะ / อสีเทริน์ โพลแีพค โรงงานแหง่ที ่2 มกี าลงัการผลติต่อคนสงูขึน้เกอืบจะเทา่ตวั หากบรษิทัสามารถ
หาออเดอรไ์ดเ้พิม่ขึน้จะท าใหไ้ดอ้ตัราก าไรขัน้ตน้สงูขึน้ เพราะไดเ้ตรยีมความพรอ้มไวแ้ลว้รอจงัหวะทีต่ลาดฟ้ืนกลบัมา 
 
นายภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ – ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กล่าวเพิม่เตมิว่า  
 อสีเทริน์ โพลแีพค; บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิกลุ่ม (Segment) A และ B มมีลูคา่การตลาดประมาณ 1,000 – 2,000 
ลา้นบาท กลุ่ม C และ D มมีลูคา่การตลาดประมาณ 4,000 – 5,000 ลา้นบาท ซึง่กลุ่ม C และ D มผีูป้ระกอบการประมาณ 
20 – 30 ราย การทีจ่ะขยายตลาดไปในกลุ่ม C และ D ตอ้งใชเ้ทคโนโลยมีาแขง่ขนั เพราะบรษิทัเสยีเปรยีบเรื่องคา่แรงงาน 
เนื่องจากบรษิทัไมใ่ชแ้รงงานต่างดา้ว ในชว่งนี้ตอ้งรอใหต้ลาดฟ้ืนตวั รอโอกาส ซึง่เชือ่มัน่ว่าบรษิทัมศีกัยภาพในการแขง่ขนั
และเตบิโตไดอ้ยา่งแน่นอน 
 
ประธานฯ กล่าวเพิม่เตมิว่า ค าถามและขอ้เสนอแนะของทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะน าไปศกึษา ปฏบิตั ิและใชเ้ป็นแนวทาง
ตามทีท่า่นไดแ้นะน า 
 
 จากนัน้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอกี  ประธานไดก้ล่าวขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุ
ทา่น และปิดการประชมุเวลา 11:40 น. 

 
 
 

                      ประธานทีป่ระชมุ 
 (นายวชัรา ตนัตรยิานนท)์  

 
 

  ผูบ้นัทกึการประชมุ 
 (นางสาวประภาวด ี  ณ ระนอง) 
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