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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
ของ 

บริษัท อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน สถานที่ และเวลา 

 ประชมุเมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม เวลา 9:30 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ เลขท่ี 171 
ถนนสขุมุวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

กรรมการที่เข้าประชุม 
1. นายวชัรา        ตนัตริยานนท์       ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายชยัวฒัน์      อศัวินทรางกรู       กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายธนะชยั   สนัติชยักลู  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
4. นายพนัธุ์ชยั  วฒันชยั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5. นายภวฒัน์  วิทรูปกรณ์  กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
6. นายธีระวฒัน์  วิทรูปกรณ์  กรรมการ 
7. นายช านาญ  วิทรูปกรณ์  กรรมการ 
8. นายเฉลยีว   วิทรูปกรณ์  กรรมการ 
9. นายเอกวฒัน์    วิทรูปกรณ์            กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวรุ่งระว ี วิทรูปกรณ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบญัชีและการเงิน 
2. นายธนาวฒัน์   วิทรูปกรณ์  รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากดั 
3. นางสาวมะลวิรรณ กิตติวิริยะการ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. นายจรินทร์ วารินทราพร    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบคุคล

 และธุรการ / เลขานกุารบริษัท 

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ 

1. นายเสรี                  จินตนเสรี               ที่ปรึกษาบริษัท 
2. นายสดุวิณ            ปัญญาวงศ์ขนัติ  ผู้สอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั   
3. นางสาวสทุธาทิพย์      สมบรูณ์               ผู้สอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั   
4. นายกิตต ิ                  กมลทิพย์ลาภ                   ผู้สอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั   
5. นางสาวมนญัญา     ฐิตินนัทวรรณ                ที่ปรึกษากฎหมาย 
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ผู้ที่ท าหน้าที่นับคะแนน 

ตวัแทนจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจนบัคะแนน 

เร่ิมการประชุม 

นายจรินทร์ วารินทราพร เลขานกุารบริษัท ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย
การรับมอบฉนัทะ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อที่ 37 ของบริษัท ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 74 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 388,811,800 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 13.8861 ของ
จ านวนหุ้นทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุแทนจ านวน 481 ราย นบัจ านวนหุ้นได้  2,174,887,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
77.6745 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุจ านวน 555 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 2,563,698,824 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  91.5607 ของ
จ านวนหุ้นทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

นายวชัรา ตนัตริยานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ ได้กลา่วแนะน ากรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคล 
รวมถงึผู้ ร่วมเข้าประชมุอื่นๆ และกลา่วเปิดประชมุ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจรินทร์  วารินทราพร กลา่วชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการ
ด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุแตล่ะทา่น 
จะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงมติไว้โดยชดัเจนแล้ววา่
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้วจะไมไ่ด้รับแจกบตัรลงคะแนนอีก  

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการซกัถามหรือ
แสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอให้ทา่นแจ้งช่ือและนามสกลุ และในกรณีที่ทา่นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นที่
ทา่นรับมอบฉนัทะมา ให้ที่ประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

3. ภายหลงัที่ทา่นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ยกเว้นวาระท่ี 2 ซึง่เป็นวาระเสนอให้ที่ประชมุรับทราบ ซึง่
ไมต้่องลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าที่
ตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทัง้นี ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะ
จดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง โดยผู้ ถือหุ้นทา่น
ใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ขอให้ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดัเก็บตามล าดบั ทัง้นี ้ส าหรับวาระท่ี 5 เร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง เพื่อนบัคะแนน และจะ
เก็บบตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคล 

4. ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใดจะไมม่ีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 
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5. ในการนบัคะแนนเสยีงให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ยกเว้นวาระท่ี 6 
ต้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยบริษัทจะน าคะแนนเสยีง
ที่ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยีหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่
ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ ในกรณีที่ไมม่ีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ให้ถือวา่ที่
ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ หากบริษัทได้มีการแจ้งมติและคะแนนเสยีงตอ่ที่ประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถออกเสยีง
ย้อนหลงัในวาระก่อนได้ ทัง้นี ้เพือ่มิให้เป็นการเสยีเวลาระหวา่งทีร่อการนบัคะแนนเสยีงจะให้พิจารณาวาระถดัไป  

ทัง้นี ้กรณีดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสยี 
(1) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารท าเคร่ืองหมายมากกวา่ 1 ช่อง 
(2) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
(3) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่คะแนนเสยีงที่มีอยู่ 

6. เพื่อให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคล้องกบัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ บริษัทจะเก็บบตัร
ลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คืนให้เจ้าหน้าที่หลงัเลกิ
ประชมุแล้ว กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน ขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกนั  

ภายหลงัการแจ้งวิธีการออกเสยีง และไมม่ีข้อซกัถามใด ๆ นายวชัรา  ตนัตริยานนท์  ประธานกรรมการ ได้เชิญตวัแทน   
ผู้ ถือหุ้น 2 ทา่น ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนในท่ีประชมุ โดยนางสาวสายสนุ ี จนัทร์จรูญจิต และนายธวชัชยั 
พงษ์มาลา ได้อาสาเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีง   

ประธานฯ ได้น าเสนอท่ีประชมุเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 3/2557 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2557 เมื่อวนัท่ี 31 ตลุาคม 
2557 ซึง่เป็นการประชมุก่อนที่หลกัทรัพย์ของบริษัทจะจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยมีส าเนารายงานการประชุมที่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานการประชมุที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนการประชมุพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 
31 ตลุาคม 2557 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมมีติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2557 
ตามทีเ่สนอด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย           จ านวน       2,469,074,825      เสยีง      คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย       จ านวน                                 0      เสยีง      คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
งดออกเสยีง     จ านวน          102,061,500    เสยีง  
บตัรเสยี           จ านวน              0    เสยีง      คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภวฒัน์ วิทรูปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลา่วสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท 
และบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ที่ผา่นมา ให้ที่ประชมุทราบ  

นายภวฒัน์ วิทรูปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กลา่วสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี ้

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ที่ผา่นมา บริษัทและบริษัท
ยอ่ยมีก าไรสทุธิรวมจ านวน 628,235,181 บาท  และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีก าไรสทุธิรวม 276,315,037 
บาท รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึง่ได้จดัสง่ให้กบั 
ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดยสรุปตวัเลขทางการเงินท่ีส าคญั ดงันี ้
                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด งบปี 2557 
(01/04/56-31/03/57) 

งบปี 2558 
(01/04/57-31/03/58) 

รายได้รวม 6,594 6,916 
ต้นทนุการขายและให้บริการ 4,872 5,095 
ก าไรขัน้ต้น 1,722 1,820 
คา่ใช้จา่ยขายและบริหารและอ่ืน ๆ 1,147 1,175 
สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม 305.7 229 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 685 656 
ก าไรสทุธิ 631 628 
อตัราก าไรขัน้ต้น 26.1% 26.3% 
อตัราก าไรสทุธิ 9.6% 9.1% 
   
สินทรัพย์หมนุเวียน 3,094 3,810 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 7,808 8,191 
รวมสินทรัพย์ 10,903 12,001 
หนีส้ินหมนุเวียน 5,665 2,678 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 1,451 1,123 
รวมหนีส้ิน 7,116 3,800 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,786 8,200 
หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ 1.6x 0.3x 

 ธุรกิจฉนวนยางกนัความร้อน/เยน็ส าหรับปีบญัชี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม.2557) มีรายได้รวม
จ านวน 2,133.6 ล้านบาท และในปี 2558 (1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.6 เป็น
จ านวน 2,295.2 ล้านบาท มีสดัสว่นการขายในประเทศร้อยละ 29 และตา่งประเทศร้อยละ 71 

 ธุรกิจอปุกรณ์ชิน้สว่นและตกแตง่ยานยนต์  ส าหรับปีบญัชี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม.2557) มี
รายได้รวมจ านวน 2,281.5 ล้านบาท และในปี 2558 (1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เพิ่มขึน้ร้อยละ 
5.4 เป็นจ านวน 2,404.8 ล้านบาท มีสดัสว่นการขายในประเทศร้อยละ 44 และตา่งประเทศร้อยละ 56 
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 ธุรกิจบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ ส าหรับปีบญัชี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม 2557) มีรายได้รวมจ านวน 
2,176.7 ล้านบาท และในปี 2558 (1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.7 เป็นจ านวน 
2,212.7 ล้านบาท มีสดัสว่นการขายในประเทศร้อยละ 90 และตา่งประเทศร้อยละ 10 

 ต้นทนุการขาย จากปีบญัชี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม 2557) มีจ านวน 4,870.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.6 ในปีบญัชี 2558 (1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เป็นจ านวน 5,094.8 ล้านบาท 

 คา่ใช้จา่ยขายและบริหารและอื่นๆ  จากปี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม 2557) มีจ านวน 1,146.8 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.5 ในปีบญัชี 2558 1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เป็นจ านวน 1,174.9 
ล้านบาท 

 ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) (ไม่รวมรายไดอื้น่ 
ค่าใช้จ่ายอืน่ และก าไร(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น) จากปี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม 2557) 
มีจ านวน 1,016.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.6 ในปีบญัชี 2558 (1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) 
เป็นจ านวน 1,144.7 ล้านบาท 

 ก าไรสทุธิ จากปี 2557 (1 เมษายน.2556 – 31 มีนาคม 2557) มีจ านวน 630.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.4 
ในปีบญัชี 2558 1 เมษายน.2557 – 31 มีนาคม 2558) เป็นจ านวน 628.2 ล้านบาท  ซึง่ใกล้เคียงกบัก าไร
สทุธิช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

         หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด งบปี 2557 
(01/04/56-31/03/57) 

งบปี 2558 
(01/04/57-31/03/58) 

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 901.6 803.1 
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (526.0) (1,006.9) 
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (360.3) 294.7 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 36.9 117.3 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 103.6 140.5 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 140.5 300.2 
   
อตัราก าไรขัน้ต้น 26.1% 26.3% 
EBITDA Margin 15.4% 16.6% 
EBITDA Margin incl. Equity sharing 20.1% 19.9% 
อตัราก าไรสทุธิ 9.6% 9.1% 
ROE 18.3% 10.5% 
ROA 5.8% 5.5% 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ D/E Ratio 2.42% 0.46% 
*EBITDA  รายไดห้ลกั ไม่รวมรายไดอ่ื้น/ค่าใชจ่้ายอ่ืน/ก าไรขาดทนุ)อตัราแลกเปล่ียน 

นางรุ่งศรี เจียรนยัขจร-ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  ได้สอบถามเก่ียวกบัก าไรของบริษัทวา่ได้มา
จากการขยายกิจการ หรือการมลีกูค้าเพิ่มขึน้  และบริษัทมคีวามเสีย่งอะไรบ้าง และมีแนวทางการบริหารจดัการ
อยา่งไร  
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นายวชัรา  ตนัตริยานนท์  ประธานฯ ได้กลา่วชีแ้จงวา่ บริษัทให้ความสนใจในการป้องกนัความเสีย่งในด้านตา่งๆ  
บริษัทด าเนินการธุรกิจตามนโยบายที่ก าหนดไว้  แม้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผนัผวนบริษัทก็สามารถด าเนินการตาม
แผนธุรกิจที่ก าหนดไว้   

นายภวฒัน์ วิทรูปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กลา่วเพิม่เติมวา่ ผลประกอบการปี 2558 ทกุกลุม่ธุรกิจของ
บริษัทมีอตัราการเจริญเติบโตที่ด ี จากการขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศมากขึน้โดยเฉพาะตลาดในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่ น มีการเติบโตอยา่งเดน่ชดั  สว่นประเทศไทยมกีารเติบโตในบางกลุม่ เช่น กลุม่ 
บรรจภุณัฑ์ สว่นกลุม่ธุรกิจอปุกรณ์ชิน้สว่นและตกแตง่ยานยนต์ ยงัไมด่ีนกั  แตบ่ริษัทก็ได้มีการสง่ออก และขยาย
ตลาดไปยงัตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้  

ส าหรับยอดก าไรสทุธิ ที่ลดลงไปจ านวน 2.14 ล้านบาท เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้จากการเตรียมการเข้าตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น ที่ในชว่งที่ผา่นมามกีารเปลีย่นแปลงลดลงอยา่ง
รวดเร็ว ได้แก่ เงินตราสกลุยโุรป  และออสเตรเลยีดอลลาร์  ซึง่บริษัทได้มีการเตรียมการ และป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นทีจ่ะเกิดขึน้ไว้แล้ว 

นอกจากนีส้ าหรับยอดขายทีเ่พิ่มขึน้ เนื่องจากมีลกูค้าเพิ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา  และการขยายการลงทนุโดยการ
เข้าซือ้กิจการ TJM ในประเทศออสเตรเลยี ซึง่ TJM เป็นบริษัทท่ีมีการด าเนินงานมากวา่ 40 ปี เก่ียวกบั Distribution  
และขายสนิค้าอปุกรณ์เก่ียวกบัรถยนต์ 4x4, SUV มี Brand Distributor ภายใต้ตรายี่ห้อ TJM จ านวน 60 แหง่ 
ทัว่ประเทศออสเตรเลยี และอีก 8 แหง่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

นายวชัรา  ตนัตริยานนท์  ประธานฯ ได้กลา่วเพิม่เติมวา่ บริษัทได้มีการขายสนิค้าทัว่โลก เพราะฉะนัน้เมื่อเป็น 
Globalization รวมทัง้เมื่อมี AEC  กลยทุธ์ในการเคลือ่นตวัไปยงัตลาดตา่งประเทศ การได้ลงทนุในรูปแบบตา่งๆ 
(Diversify) เป็นสิง่ที่บริษัทให้ความส าคญั และที่ส าคญัไปกวา่นัน้คือด้านนวตักรรมในโลกแหง่การแขง่ขนัท่ีไมม่ี
ขอบเขต 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 

มติ ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ตาม
รายละเอียดที่เสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพจิารณาและอนมุตังิบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2558 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ
แล้วก่อนการประชมุ   

นางรุ่งศรี  เจียรนยัขจร-ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  เสนอแนะให้บริษัทน าข้อมลูทางการเงินจาก
รายงานประจ าปีมาแสดงในวาระนีข้องหนงัสอืเชิญประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดขู้อมลูได้อยา่งสะดวก 
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นายวชัรา  ตนัตริยานนท์  ประธานฯ กลา่วขอบคณุ และจะรับไปด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย        จ านวน  2,581,058,226   เสยีง          คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย    จ านวน                          0    เสยีง          คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
งดออกเสยีง  จ านวน                      0   เสยีง   
บตัรเสยี        จ านวน                         0   เสยีง          คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 50 ก าหนดวา่บริษัท 
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และมาตรา 
115 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และห้ามจา่ยเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยู ่  

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะพิจารณาจ านวนเงินท่ีจา่ยปันผลแตล่ะครัง้
จากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของ
ก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นส าคญั อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจพจิารณา
จ่ายเงินปันผลในอตัราที่แตกตา่งไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ  ฐานะการเงิน 
สภาพคลอ่งทางการเงิน และความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจ ทัง้นี ้ การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะไมเ่กินก าไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  
และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  

เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสนิทรัพย์หลกั คือเงินลงทนุ
ในบริษัทยอ่ย ดงันัน้ ความสามารถในการจา่ยเงินปันผลของบริษัท จงึขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานและการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทยอ่ยเป็นส าคญั 

จากผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทยอ่ยในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ทีผ่า่นมา บริษัทและ
บริษัทยอ่ยมกี าไรสทุธิรวมจ านวน 628,235,181 บาท  และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีก าไรสทุธิรวม 
276,315,037 บาท  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพจิารณาและอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสว่นหนึง่เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เป็น
จ านวนเงิน 13,815,751.81  บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.080 บาท (แปดสตางค์) 
ส าหรับหุ้นจ านวน 2,800 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 224,000,000 บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกบัก าไร
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สทุธิตามงบการเงินรวมเทา่กบัร้อยละ 35.66 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 สงิหาคม 2558  ซึง่เป็นวนัท่ี
คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดให้
วนัท่ี 11 สงิหาคม 2558  เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 27 สงิหาคม 
2558 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตักิารจดัสรรเงินก าไรสว่นหนึง่เพื่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวนเงิน 13,815,751.81  บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.080 บาท 
(แปดสตางค์)  ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย        จ านวน  2,581,255,226       เสยีง         คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย    จ านวน                          0        เสยีง         คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสยีง  จ านวน             188,000        เสยีง 
บตัรเสยี        จ านวน                      0     เสยีง         คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระนี ้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิที่ดีของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประธานฯ ได้
เชิญกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่นออกจากห้องประชมุและจะเรียนเชิญกลบัเข้าห้อง
ประชมุอีกครัง้ภายหลงัจากที่ประชมุได้ลงมติในวาระนีเ้รียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี
ทกุครัง้ จะต้องมกีรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออก
จากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้
กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับ
ต าแหนง่อกีก็ได้  ซึง่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในครัง้นีเ้ป็นการประชมุปีที่สองของบริษัทภายหลงัที่
บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่กรรมการของบริษัทตามที่
จบัสลากได้มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพนัธุ์ชยั  วฒันชยั           กรรมการอิสระ  
2. นายธีระวฒัน์  วิทรูปกรณ์      กรรมการ  
3. นายเฉลยีว  วิทรูปกรณ์         กรรมการ 

รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3)  
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ประธานฯ  ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคณุสมบตัิของกรรมการในด้านตา่ง ๆ 
เป็นรายบคุคลแล้ว เห็นวา่กรรมการ 3 ทา่นซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคณุวฒุ ิ
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตังิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผา่นมาเป็น
ประโยชน์กบับริษัท และกรรมการทัง้ 3 ทา่น ไมเ่ป็นผู้มีคณุสมบตัต้ิองห้ามประการใด และไมไ่ด้ประกอบกิจการใด ๆ 
หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีสว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบริษัท  ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนได้พจิารณาแล้ว จงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่ เป็นรายบคุคลดงันี ้

1. นายพนัธุ์ชยั  วฒันชยั           กรรมการอิสระ  
2. นายธีระวฒัน์  วิทรูปกรณ์      กรรมการ  
3. นายเฉลยีว  วิทรูปกรณ์         กรรมการ 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมมีติอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการดงักลา่วข้างต้น ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอกีวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายพนัธุ์ชยั  วฒันชยั 

เห็นด้วยจ านวน      2,581,091,826    เสยีง     คิดเป็นร้อยละ     99.9872 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                330,400     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       0.0127 
งดออกเสยีงจ านวน    188,000       เสยีง  
บตัรเสยีจ านวน               0          เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

2. นายธีระวฒัน์  วิทรูปกรณ์ 

เห็นด้วยจ านวน      2,581,404,926    เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    99.9993 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                         17,300      เสยีง      คิดเป็นร้อยละ      0.0006 
งดออกเสยีงจ านวน                      188,000      เสยีง   
บตัรเสยีจ านวน                0       เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

3. นายเฉลยีว  วิทรูปกรณ์          

เห็นด้วยจ านวน      2,581,404,926    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     99.9993 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                         17,300       เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0006 
งดออกเสยีงจ านวน                        188,000      เสยีง   
บตัรเสยีจ านวน                 0      เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33 ก าหนดให้
กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ 
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน 
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได้ 
และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  (สิน้สดุ 
31 มีนาคม 2559) รวมแล้วไมเ่กิน 10,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของคา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ และ
บ าเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ จะจา่ยบ าเหน็จ
กรรมการรายปี ส าหรับ
คณะกรรมการบริษัทฯ 
ทัง้ชดุ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน
จะอนมุตัิ 

   ประธานกรรมการบริษัท 360,000 25,000 
   กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 20,000 
   กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร 300,000 20,000 
   กรรมการบริษัท 240,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ - 15,000 
   กรรมการตรวจสอบ - 10,000 
คณะกรรมการบริหาร 
   ประธานกรรมการบริหาร - - 
   กรรมการบริหาร - - 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 15,000 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 15,000 
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 10,000 

ในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในครัง้นีค้ณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยของบริษัท โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วจะได้รับคา่ตอบแทนตามรายละเอียดที่ก าหนดข้างต้น 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทกุประการ 
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุ ดงันี ้
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เห็นด้วย         จ านวน  2,480,880,226       เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     96.0981 
ไมเ่ห็นด้วย     จ านวน      100,542,100      เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       3.8945 
งดออกเสยีง   จ านวน              188,000       เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0072 
บตัรเสยี         จ านวน                          0       เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิได้ 

นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง ได้ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบ
บญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปลีย่น
บริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม่ บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีราย  อื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบ
บญัชีรายเดิมได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าทีจ่ากการหมนุเวียนผู้สอบ
บญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

ประธานฯ ได้แถลงวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีของบริษัท โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนการสอบบญัชี แล้ว  เห็นสมควรให้
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ หรือ นางอนทุยั ภมูิสรุ
กลุ หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอสจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ท าหน้าที่แทน และ
ก าหนดคา่ตอบแทนคา่สอบบญัชีประจ าปี และคา่สอบทานงบการเงินทกุไตรมาสสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็น
เงินจ านวน 4,061,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 

ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว จึงมมีติอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย         จ านวน  2,581,297,227     เสยีง        คิดเป็นร้อยละ    99.9878 
ไมเ่ห็นด้วย      จ านวน              313,100     เสยีง        คิดเป็นร้อยละ      0.0121 
งดออกเสยีง    จ านวน              188,000     เสยีง        
บตัรเสยี          จ านวน                          0     เสยีง        คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม   

นางรุ่งศรี  เจียรนยัขจร-ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  สอบถามวา่ บริษัทได้มีการเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ในโครงการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่แล้วหรือไม ่ และหากยงัไมไ่ด้เข้าร่วม บริษัทมีความมัน่ใจมากน้อยแค่
ไหนวา่บริษัทจะไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตในทกุรูปแบบ หรือหากมีนโยบายอยูแ่ล้ว อยากจะเรียนถามวา่มี
นโยบายอยา่งไรท่ีจะน าไปสูภ่าคปฏิบตัิ 

นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ ประธานฯ ได้กลา่วชีแ้จงวา่ บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองดงักลา่ว และมีความ
ตัง้ใจที่จะสง่เสริมการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่เป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะบริษัทมกีารขายสนิค้าทัว่โลก มีโรงงานตัง้อยูใ่น
ประเทศใหญ่ๆ หลายประเทศ  บริษัทมีนโยบาย และมีความมุง่มัน่ต้องการที่จะเป็นสว่นหนึง่ที่ชว่ยสร้างสงัคมไทย  
แตด้่วยตอนนีบ้ริษัทเพิ่งเร่ิมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  แตไ่ด้เร่ิมศกึษาโครงการฯ  
แล้ว 

นางสาวฐานียะ เตชะวิภ ู ผู้ ถือหุ้น  ได้ขอให้อธิบายภาพรวมของบริษัท และภาพรวมที่เป็น Highlight ของบริษัทใน
อนาคต โดยเฉพาะในรอบระยะเวลา 1 ปีข้างหน้านี ้ เนื่องจากบริษัทตัง้อยูใ่นหลายประเทศ และเศรษฐกิจโลกก าลงั
อยูใ่นภาวะผนัแปร  

นายวชัรา ตนัตริยานนท์ ประธานฯ กลา่วชีแ้จงวา่ ปัจจบุนัมกีารเปิดโลกเสรีทางการเงิน และการขายสนิค้าโดยไร้
พรมแดน ได้แก่ NAFTA, AFTA  และ AEC  รวมถึงการเปลีย่นแปลงของโลก วิวฒันาการทางเทคโนโลยีตา่งๆ ดงันัน้ 
สนิค้าของบริษัทจึงต้องพฒันา  มีนวตักรรม มีคณุภาพ และสร้างความแตกตา่ง จงึจะสามารถขายได้ รวมถงึใน
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั เร่ืองนวตักรรมจึงเป็นสิง่ส าคญั เพื่อสร้างกลยทุธ์ในการตลาดและในการพฒันา
ผลติภณัฑ์ และตามช่องทางการจ าหนา่ยที่ถือลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) โดยตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าเป็นหลกั จึงได้มีการกระจายบริษัท และโรงงาน ไปยงัทวีปตา่งๆ เพื่อความคลอ่งตวัในการผลติ
และขยายช่องทางการตลาด ซึง่ถือเป็นนโยบายที่ชดัเจนของบริษัท จะเห็นได้วา่บริษัทมีสทิธิบตัรจ านวนหลายฉบบัท่ี
มีการค้นคว้า  พฒันา เพื่อท าให้ผู้ ถือหุ้นมีความพงึพอใจ และสนบัสนนุให้บริษัทมุง่เน้นสร้างนวตักรรมและ       ธรร
มาภิบาลเป็นหลกัส าคญั 

นายภวฒัน์  วิทรูปกรณ์  กลา่วสรุปเหตกุารณ์ส าคญัในปีที่ผา่นมา ดงันี ้ 

(1)  เมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557 เป็นวนัแรกที่บริษัทได้เข้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

(2)  กลุม่บริษัทได้เข้าซือ้กิจการ TJM ในประเทศออสเตรเลยี จากบริษัท CMI ซึง่เป็นบริษัทท่ีท าร้านค้าภายใต้ตรา
ยี่ห้อ TJM ซึง่กลุม่ EPG จะต้องเข้าไปพฒันาให้เติบโตมากขึน้  

(3)  ในเร็วๆ นีจ้ะมีการเซ็นสญัญา MOU กบับริษัท LSF ในประเทศมาเลเซีย  จดัตัง้บริษัทใหมเ่พื่อผลติพืน้ปู
กระบะ (Liner) และอปุกรณ์ส าหรับรถกระบะ และรถ SUV  โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในจ านวนร้อยละ 70 
ซึง่ในอนาคตตลาดประเทศมาเลเซียมีอตัราการเจริญเติบโตคอ่นข้างมาก 
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(4) มีการขยายธุรกิจของ EPP (Eastern Polypack) โดยจะมีการสร้าง EPP2 เพื่อขยายโรงงานเพิ่มขึน้อีกแหง่
หนึง่  โดยใช้เทคโนโลยีที่ใหมท่ี่สดุในโลก เรียกวา่เป็น Mono Factory ที่ใช้คน  ไฟฟ้า พลงังานน้อยลง

(5) มีการผลติหลงัคารถกระบะ (Canopy) รุ่นใหมใ่ห้กบับริษัท MITSUBISHI, TME, ISUZU และผลติบนัไดข้าง
รถ (Side Step) ที่เป็นนวตักรรมใหมจ่าก Polymer  Composite

(6) ในช่วงที่ผา่นมา บริษัทได้รับสทิธิบตัรเพิ่มขึน้อีกจ านวน 10 ฉบบั โดยมีสทิธิบตัรที่ส าคญัคือ Food Liner ที่
ได้รับในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น  และเมื่อเร็วๆนี ้เป็นท่ีนา่ยนิดีมาก  ที่ได้รับสทิธิบตัรจากประเทศจีน
เนื่องจากเป็นประเทศทีใ่ห้สทิธิบตัรการประดษิฐ์ยากมาก

ส าหรับอนาคตในอีก 1 ปีข้างหน้า บริษัทจะรุกการพฒันาในเร่ืองการวจิยัและพฒันา (R&D) ให้มากขึน้ เพื่อสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ   โดยการเพิม่เงินลงทนุบางสว่น  โดยบริษัท EPG Innovation Center (EIC) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ
บริษัท ได้รับการยอมรับจาก FORD ASIA ให้ EIC เป็นผู้ทดสอบและรายงานผลการทดสอบ และเมื่อเร็วๆนีไ้ด้รับ
การยอมรับในระดบัเอเชียแปซิฟิก 

นอกจากนี ้บริษัทก าลงัจะค้นคว้าและพฒันา เพื่อสร้างประดษิฐกรรมใหม่ๆ  (New Invention)  ซึง่จากการท่ีเข้าไปซือ้
กิจการ TJM  ท าให้บริษัทมีโอกาสได้ผลติสนิค้าใหม่ๆ  โดยเน้นในด้าน Polymer Composite  ให้กว้างขวางมากขึน้ 
และอนาคตตอ่ไปก าลงัมองหาโอกาสในการท่ีจะลงทนุหรือซือ้กิจการท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั เพื่อท าให้กลุม่บริษัทมี
ความเข้มแข็งและความมัน่คงยัง่ยืน (Sustainable Organization) ที่จะน าพาองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแหง่
นวตักรรมที่สร้างสรรค์ มีอตัราการเจริญเติบโตทีก้่าวหน้าตอ่ไป 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอีก  ประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่าน และปิดการ
ประชมุเวลา 10:30 น. 

ประธานท่ีประชมุ 
(นายวชัรา ตนัตริยานนท์) 

ผู้บนัทกึการประชมุ 
(นายจรินทร์  วารินทราพร) 


