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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวนัศุกรท์ี ่29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ เลขที ่157 
หมู่ 5 ถนนพหลโยธนิ ต าบลล ล าไทร อ าเออ วงัน้อย จงัหวดั พระนครศรอียุธยา 13170 

เริม่การประชุม 

บลรษิทั อโีนเว รบัลเบลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บลรษิทัฯ”) ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นที่มสีทิธิเ์ขา้ร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และให้รวบลรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บล.
หลกัทรพัยฯ์  โดยวธิปิีดสมุดทะเบลยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่14 ธนัวาคม 2558 มจี านวนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบลยีน 
1,144 ราย คดิเป็น 200,000,000 หุน้    

โดย ณ ตอนเริม่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รบัลมอบลฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 80 ราย  
โดยมาประชุมด้วยตนเอง 55 ราย และรบัลมอบลฉันทะ 25 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 154,387,093 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
77.19 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบลริษัทฯ ครบลองค์ประชุมตามข้อบลังคับลบลรษิัท  
ซึ่งก าหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัลมอบลฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดและต้องมหีุน้นบัลรวมไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม และยงัคง
รบัลลงทะเบลยีนต่อไป 

นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกูล ประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ดงันี้ ขอต้อนรบัลท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ซึง่ในปี
นี้ เป็นปีที่ 23 หลังบลริษัทฯเข้าเป็นสมาชิกจดทะเบลียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ และเป็นปีที่ 47 นับลจากก่อตัง้บลริษัทฯ 
ขอขอบลคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจบลรษิัทฯ ด้วยดเีสมอมา ขอเรยีนว่าบลรษิัทฯ จะด าเนินงานและบลรหิาร
จดัการเพื่อสนองต่อพนัธกจิของบลรษิทัฯ ดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบลไดแ้ละเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่าน 

 เลขานุการบลรษิทัไดแ้จง้ว่า ในการประชุมครัง้นี้มกีรรมการ ผูบ้ลรหิาร และทีป่รกึษาเขา้ร่วมประชุม ดงันี้  

กรรมการ 
1. นางพมิพใ์จ  ลีอ้สิสระนุกลู ประธานกรรมการ 
2. นายคาซโูอะ  ซาโตะ ประธานบลรหิาร 
3. นายมาซายกู ิ    อโีนเว กรรมการ   
4. รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจติร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบล 
5. นายวชิติ วุฒสิมบลตั ิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบล   
6. รศ.จารุพร ไวยนนัท ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบล  
7. นายสรุงค ์ บลลูกุล กรรมการอสิระ 
8. นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 
9. นายออชิาต ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 
10. นางพรทพิย ์ เศรษฐวีรรณ กรรมการ 
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ผูบ้ลรหิาร 

1.  นายทาเคโนร ิ  นาคาโมะโตะ กรรมการผูจ้ดัการ 
และรองประธานคณะกรรมการบลรหิารความเสีย่ง 

2.  นางสาววชิชุดา กูพ้งษ์ศกัดิ ์ กรรมการบลรหิารสายบลรหิารและควบลคุม  
และคณะกรรมการก ากบัลดแูลกจิการและความรบัลผดิชอบลต่อสงัคม 

3.  นายคตัซโึนร ิ อโิตะ กรรมการบลรหิารสายผลติอณัฑช์ิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 

4.  นายชเิกยกู ิ        โฮโซกาว่า  กรรมการบลรหิารสายผลติอณัฑย์างนอกยางในรถจกัรยานยนต์   
และคณะกรรมการก ากบัลดแูลกจิการและความรบัลผดิชอบลต่อสงัคม 

5.  นายสชุาต ิ         คถูริตระการ รองกรรมการบลรหิารสายผลติอณัฑย์างนอกยางในรถจกัรยานยนต์ 
และคณะกรรมการบลรหิารความเสีย่ง 

6.  นายเชาวลติ มทีองค า รองกรรมการบลรหิารสายผลติอณัฑช์ิน้สว่นยางอุตสาหกรรม      
และคณะกรรมการบลรหิารความเสีย่ง 

7.  นายณรงคช์ยั      

 

รตันเอกกวนิ รองกรรมการบลรหิารสายผลติอณัฑช์ิน้สว่นยางอุตสาหกรรม      
และคณะกรรมการบลรหิารความเสีย่ง 

8.  นางสาวแพรวพรรณ     สองหอ้ง ผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ยบลญัช ี
 

ผูส้อบลบลญัช ี 

นางสาวนอนุช ออิชาตเสถยีร ผูส้อบลบลญัช ีและ นางสาวชมนพรรณ เฮงวฒันา ผูจ้ดัการ จากบลรษิัท ไพร้ซ 
วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบลเีอเอส จ ากดั    

ทีป่รกึษากฏหมาย   

 นางสาวสวติา ปิตะวรรณ จากบลรษิทัวรีะวงศ ์ชนิวฒัน์และเพยีงพนอ จ ากดั ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบลการ
นบัลคะแนน 

ประธานฯ แจง้เพิม่เตมิว่า ส าหรบัลการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บลรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายงัฝ่ายเลขานุการบลรษิัท โดยบลริษัทได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บลไซด์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558  ก าหนดเวลาใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามไดจ้นถงึก่อนวนั
ประชุมผู้ถือหุ้นคอื วนัที่ 28 มกราคม 2559 ซึ่งไม่มผีู้ถือหุ้นใช้สทิธสิ่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมแต่อย่างใด และ
เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรยีบลรอ้ย จงึขอใหเ้ลขานุการบลรษิทั ชีแ้จงวธิกีารปฏบิลตัใินการประชุม  

 

นางสาวใจทพิย ์ชูสถติเสถยีรโชค เลขานุการบลรษิทั (“เลขาฯ”) ไดเ้รยีนชีแ้จงถงึวธิกีารนับลคะแนนเสยีงของผู้
ถอืหุน้ซึง่จะลงมตใินแต่ละวาระ ดงันี้ 
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1. ในการประชุมจะมกีารด าเนินการประชุมเรยีงตามวาระทีแ่จง้ไวต้ามหนังสอืเชญิประชุม  โดยประธานจะ
ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมในรายละเอยีดของแต่ละวาระ 

2. ในการประชุมนี้ บลรษิทัฯ ไดใ้ชร้ะบลบลบลารโ์คด้ในการลงทะเบลยีนและนับลคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้รายหนึ่ง
มคีะแนนเสยีงเท่ากบัลจ านวนทีต่นถอือยู่หรอืมอบลฉันทะ และสามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ด้วย หรอื ไม่เหน็ดว้ย หรอื งด
ออกเสยีง ในแต่ละวาระเท่ากับลจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือมอบลฉันทะ โดยใช้บลัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รบัล  ณ ตอน
ลงทะเบลยีน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมกีารแกไ้ขเครื่องหมายในช่องออกเสยีงลงคะแนนในบลตัรลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นลงนาม
ก ากบัลบลรเิวณทีแ่กไ้ขทุกครัง้มฉิะนัน้จะถอืว่าเป็นบลตัรเสยี   

3. การนบัลคะแนนเสยีงจะนบัลคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใน
แต่ละวาระเท่านัน้ โดยการยกมอืให้เจ้าหน้าที่ไปเกบ็ลบลตัรลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไม่เหน็ด้วย หรอื งดออกเสยีง 
ดงักล่าวมาหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเ่หลอืจะถือเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนน
เหน็ดว้ย ทัง้นี้หากคะแนนเสยีงสว่นใหญ่เหน็ดว้ยและเป็นไปตามขอ้บลงัคบัลบลรษิทัในเรื่องคะแนนเสยีง ใหถ้อืว่าทีป่ระชุมให้
ความเหน็ชอบลหรอือนุมตัใินวาระนัน้ๆ ยกเวน้ในวาระที ่5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตาม
วาระ ซึ่งต้องขอคะแนนเสยีงเลอืกตัง้รายบลุคคลโดยจะเก็บลบลตัรลงคะแนนทัง้หมด เพื่อให้สอดคล้องกบัลแนวทางการจดั
ประชุมผูถ้อืหุน้ทีด่ ี 

 ในการลงมตขิองที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในวาระปกต ิไดแ้ก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมาก 
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน สว่นในวาระที่ 6 การก าหนดค่าตอบลแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส าหรบัลวาระที่ 8 พจิารณา
อนุมตัแิกไ้ขวตัถุประสงคบ์ลรษิทัมหาชนในหนงัสอืรบัลรองบลรษิทัฯ การลงมตใินวาระนี้ตอ้งไดค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ส าหรบัลผูถ้อืหุน้ทีต่้องการกลบัลก่อนหรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุม ท่านผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองท่านไดโ้ดยส่ง
บลตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัลเจา้หน้าทีบ่ลรษิทัฯ 

ทัง้นี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ได้สอบลถามในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัลวาระ
นัน้ๆ ตามความเหมาะสม  โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบลถามจะต้องยกมอืขึน้ เมื่อประธานฯ อนุญาตใหย้นืที่ไมโครโฟน
พรอ้มแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบลถาม รวมทัง้ให้ผู้ถือหุ้นสอบลถามหรอืให้ความเหน็ตรงตามวาระอย่างกระชบัล เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นร่วมใชส้ทิธดิว้ย และเพื่อการบลรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทีเ่หมาะสมเป็นไปตามก าหนดเวลา 
หากผูถ้อืหุน้มคี าถามทีไ่ม่ตรงกบัลวาระทีพ่จิารณาอยู่ ประธานฯ อาจขอใหส้อบลถามในช่วงทา้ยของการประชุม  

นอกจากน้ี กรณีทีม่กีารน าเสนอเป็นอาษาองักฤษ บลรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ผีูถ่้ายทอดอาษาเป็นอาษาไทย เพื่อให้
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทัว่กนั และในกรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่างชาต ิบลรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ผีูถ่้ายทอดอาษาเช่นกนั    

บลริษัทฯ จะขอเก็บลบลัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน  
โดยมอบลใหก้บัลเจา้หน้าทีเ่กบ็ลบลตัรลงคะแนน ณ ประตูทางออก 
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ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาระเบลยีบลวาระการประชุมตามทีก่ าหนด ซึง่ประกอบลดว้ย 9 วาระตามล าดบัล 
ดงันี้  

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2558 

ประธานฯ เสนอต่อทีป่ระชุมพจิารณารบัลรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที่ 29 มกราคม 2558 บลรษิัทฯ ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสอืเชญิประชุม รวมถึงได้เปิดเผยบลน
เวบ็ลไซตข์องบลรษิทัฯ แลว้  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึง่ทีป่ระชุมไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามใดๆ  

มต ิ ทีป่ระชุมได้พจิารณาแลว้มมีติรบัลรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่
29 มกราคม 2558 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้  

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
% ของจ านวนหุน้ทีม่าร่วมประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 154,356,593 99.98% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 30,500 0.02% 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในปีบญัชี 2558 

ประธานฯ มอบลหมายให้นายคาซูโอะ ซาโตะ ประธานบลรหิาร กล่าวรายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบลปี
บลญัช ี2558 ส าหรบัลผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา บลรษิทัฯเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและรายงานความ
ยัง่ยนื ปี 2558 ใหผู้ถ้อืหุน้รบัลทราบลล่วงหน้า ซึง่จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้   

นายคาซโูอะ ซาโตะ รายงานผลการด าเนินงานทีส่ าคญัสรุป พรอ้มน าเสนอในรปูแบลบลกราฟดงันี้  

อาพรวมเศรษฐกจิ 

อตัราการเติบลโตทางเศรษฐกิจของไทย (Thailand's GDP Growth Rate) ได้รบัลผลกระทบลจากการบลรโิอค

อาคเอกชนและการลงทุนที่ยงัคงเบลาบลาง จากรายได้อาคเกษตรที่ลดลงและอาวะหนี้ครวัเรือนที่สูงขึ้น 

ส าหรบัลอตัราการเตบิลโตทางเศรษฐกจิของโลก (World's GDP Growth Rate) แมเ้ศรษฐกจิในกลุ่มประเทศที่

พฒันาแล้วปรบัลตวัดขีึน้ แต่กลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่และประเทศก าลงัพฒันาคงมคีวามผนัผวนสงู ท าให้

บลรษิทัฯ เผชญิกบัลความทา้ทาย และความไม่แน่นอนจากทัง้เศรษฐกจิในประเทศและต่างประเทศ ท าใหใ้นปี 

2558 รายไดข้องบลรษิทัฯ อยู่ที ่5,186.25 ลา้นบลาท หดตวัรอ้ยละ 5.64 จากปีก่อน  

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

ในปี 2558 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่อตัราแลกเปลี่ยนทัง้สกุลเงินดอลล่าร์สหรฐั  เยน และยูโร มีความผันผวน 

อย่างมาก ผลจากสอาวะเศรษฐกจิทีก่ล่าวมาขา้งต้น การคาดการณ์การขึน้ดอกเบลีย้ของธนาคารกลางสหรฐั 
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และมาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณทางการเงนิ (Quantitative Easing Program) ทัง้จากธนาคารกลางญีปุ่่น

และยุโรป 

ความเคลื่อนไหวของราคาวตัถุดบิลหลกั 

วตัถุดิบลหลักของบลริษัทฯ ได้แก่ น ้ามัน ยางธรรมชาติ และยางสไตรีนบลิวทาไดอีน (Styrene-Butadiene 

Rubber: SBR) ซึง่เป็นผลติอณัฑห์นึ่งทีไ่ดจ้ากการกลัน่น ้ามนัดบิล โดยในปีบลญัช ี2558 อาวะอุปทานสว่นเกนิ

ของน ้ามนั และยางธรรมชาติ เพิม่ขึน้เกนิกว่าความต้องการของตลาดโลกอย่างเหน็ไดช้ดั ท าใหร้าคาสนิคา้

โอคอณัฑต์กต ่าลงอย่างมาก ซึง่สง่ผลต่อราคาของวตัถุดบิลหลกัทีล่ดลงเช่นกนั 

อาวะอุตสาหกรรมยานยนต ์

อาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต ์รอบลปีบลญัช ี2558 ยอดผลติรถยนตข์องไทยเท่ากบัล 1.90 ลา้นคนั ลดลงเพยีง

รอ้ยละ 1.23 จากปีก่อน แรงขบัลเคลื่อนหลกัมาจากยอดผลติเพื่อการส่งออก 1.11 ลา้นคนั คดิเป็นรอ้ยละ 58 

ของยอดการผลิตทัง้หมด โดยขยายตัวได้ร้อยละ 35.18 ผลจากการเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวของตลาดในกลุ่ม

ประเทศพฒันา อาท ิเอเชยี ออสเตรเลยี และอเมรกิาเหนือ ส าหรบัลยอดผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศ เริม่หด

ตวัตัง้แต่เดอืนมกราคม 2558 จนถงึสิน้ปีบลญัช ีโดยยอดผลติเพื่อขายอายในประเทศ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

42 ของยอดการผลติทัง้หมด หรอืประมาณ 8 แสนคนั  

อาวะอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์

ส าหรบัลตลาดรถจักรยานยนต์ รอบลปีบลัญชี 2558 เท่ากับล 1.84 ล้านคัน ปรบัลตัวลดลงเพียงร้อยละ 0.89  

เมื่อเปรยีบลเทียบลกบัลช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยยอดผลติเพื่อขายในประเทศ 1.50 ล้านคนั ลดลงร้อยละ 

4.45 สอดคลอ้งกบัลสอาวะเศรษฐกจิอายในประเทศ ขณะที่ยอดผลติเพื่อการส่งออกขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ

18.36 จากการสง่ออกรถจกัรยานยนตส์ าเรจ็รปูของผูผ้ลติค่ายหลกั  

ยอดขายแยกตามสายผลติอณัฑ ์

บลรษิัทฯ มรีายได้จากการขาย ในรอบลปีบลญัช ี2558 เท่ากบัล 5,126 ลา้นบลาท ลดลงรอ้ยละ 6 หรอื 328 ลา้น

บลาท จากปีก่อน สอดคลอ้งตามอาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม ส าหรบัลสายธุรกจิชิน้ส่วนยางอุตสาหกรรม 

ไดร้บัลผลกระทบลโดยตรงจากอาวะการผลติรถยนต์ทีซ่บลเซาเมื่อเปรยีบลเทยีบลกบัลปีก่อน ทัง้ยอดขายในประเทศ

และยอดส่งออก หดตวัลงรอ้ยละ 4.78 และ 16.82 ตามล าดบัล ส่วนยอดขายสายผลติอณัฑ์ยางนอก-ยางใน

รถจกัรยานยนต์ ยอดการส่งออกขยายตวัร้อยละ 7 เมื่อเปรยีบลเทยีบลกบัลช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่ทดแทน

ยอดขายในประเทศที่ลดลงร้อยละ 10.35 ได้ส่วนหนึ่ง จากการบลริโอคอาคครวัเรือนและรายได้ของอาค

เกษตรทีล่ดลง 

สรุปผลการด าเนินงาน  

โดยในปีบลญัช ี2558 บลรษิทัฯ และบลรษิัทย่อยมรีายได้รวม 5,186.25 ลา้นบลาท ลดลง 310.27 ลา้นบลาท หรอื 

ร้อยละ 5.64 เมื่อเทียบลกบัลช่วงเดียวกนัของปีก่อน ผลจากการหดตัวของการบลริโอคและการใช้จ่ายอาค

ครวัเรอืน ดา้นค่าใชจ้่าย ต้นทุนขายและบลรกิารเท่ากบัล 4,330 ลา้นบลาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 459 ลา้น

บลาท หรอืลดลงรอ้ยละ10 จากอาวะการณ์ทีก่ล่าวมาขา้งต้น ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นต่อยอดขายอยู่ทีร่อ้ย

ละ 15.52   
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ส าหรบัลการด าเนินงานในปีบลญัชี 2559 สอาอุตสาหกรรมไทยได้ประมาณการยอดผลติรถยนต์ในปี 2559 

เท่ากบัล 2 ล้านคนั หรอืขยายตัวร้อยละ 5 จากปี 2558 ซึ่งแบล่งเป็นยอดผลติเพื่อการส่งออก 1.22 ล้านคนั 

และยอดผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 0.78 ล้านคนั ส าหรบัลยอดผลิตรถจกัรยานยนต์อยู่ที่ 1.89 ล้านคัน 

ขยายตวัรอ้ยละ 3 โดยแบล่งเป็นยอดผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 1.69 ลา้นคนั และยอดผลติเพื่อการส่งออก

0.2 ลา้นคนั ทัง้นี้บลรษิทัประมาณการยอดขายสอดคลอ้งกบัลอุตสาหกรรมยานยนตด์งักล่าว  

รางวลัและความส าเรจ็ 

จากความมุ่งมัน่และการทุ่มเทของกรรมการ ผู้บลริหาร และพนักงาน ท าให้บลริษัทฯ ได้รับลรางวัลและ

ความส าเรจ็ในรอบลปี 2558 ดงันี้  

- รางวลัความเป็นเลศิในดา้นคุณอาพ จากบลรษิทั ไทยโคอโิตะ จ ากดั   

- รางวลัความเป็นเลศิดา้นคุณอาพและการจดัสง่ จากบลรษิทั ซมัมทิ โชวาแมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 

- รบัลโล่หป์ระกาศเกยีรตคิุณ โครงการส่งเสรมิอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์สเีขยีว ซึง่เป็นโครงการ 

     ความร่วมมอืระหว่างสหอาพยุโรป องค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศของเยอรมนั และสถาบลนั  

     ยานยนต์ สอาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพฒันาและส่งเสรมิผูป้ระกอบลการผลติชิ้นส่วน  

     ในการพัฒนากระบลวนการผลิตอย่างยัง่ยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และใช้พลังงานอย่าง 

     มปีระสทิธอิาพ 

ส าหรบัลความส าเรจ็ในด้านการก ากบัลดูแลกจิการ บลรษิัทฯ ได้รบัลการประเมนิการก ากบัลดูแลกจิการที่ดี จาก

สมาคมส่งเสรมิกรรมการบลรษิัทไทย ในระดบัลดมีาก หรอื 4 ดาว ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในความส าเรจ็ดา้นการก ากบัล

ดแูลกจิการทีด่ขีองบลรษิทัฯ และในเดอืนสงิหาคม บลรษิทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏบิลตัขิอง

อาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่  หรอื CAC เพื่อแสดงจุดยนืของบลรษิัทฯ ในฐานะเป็น

พลเมอืงทีต่ระหนกัถงึสทิธแิละความรบัลผดิชอบลต่อสงัคมและประเทศชาติ 
 

ประธานฯ รายงานเพิม่เตมิถงึแผนการด าเนินงานดา้นความหลากหลายของผลติอณัฑใ์นอนาคต ดงันี้  

จากรายงานผลการด าเนินงานทีไ่ดร้ายงานใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัลทราบลในวาระที ่2 จะเหน็ว่ายอดขายรถยนต ์
และรถจกัรยานยนต์ ตัง้แต่ปี 2557-2558 ลดลงสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัลอาวะเศรษฐกจิโลก
และเศรษฐกจิในประเทศโดยก าลงัซื้อหลกัระดบัลรากหญ้ายงัไม่ฟ้ืนตวัจากราคาพืชผลทางเกษตรที่ตกต ่า  
ซึง่ยอดขายบลรษิทัฯ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และไดร้บัลผลกระทบลจากอาวะการชะลอตวัดงักล่าว 
บลรษิทัฯ ไม่นิ่งนอนใจในอาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมยายนตท์ีต่กต ่า เป็นการขบัลเคลื่อนในอุตสาหกรรมที่
เกีย่วเน่ืองกบัลบลรษิทัฯ ซึง่จะขอรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัลทราบล ดงันี้        

1) ผลติอณัฑแ์ผ่นยางรองรางรถไฟจากยางพารา 

บลรษิทัฯ ไดร้บัลความไวว้างใจโดยร่วมกบัล ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และ
สถาบลนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) ท าวจิยัและพฒันาผลติอณัฑแ์ผ่นยางรองราง
รถไฟจากยางพาราจนประสบลความส าเร็จ ส าหรบัลใช้วางระหว่างหมอนรองรางกบัลรางรถไฟเพื่อลดการ
สัน่สะเทือนของโบลกี้รถไฟขณะวิ่ง ชิ้นงานดังกล่าวจึงเป็นชิ้นงานที่ส าคญัและต้องใช้เทคโนโลยีระดับลสูง  
โดยปจัจุบลนัน าเขา้ 100% ซึง่จะช่วยให้มมีูลค่าเพิม่และเพิม่ปรมิาณการใชย้างพาราในประเทศ นอกจากจะ
ช่วยเพิม่มลูค่ายางพาราแลว้ยงัสามารถลดการน าเขา้จากต่างประเทศ   
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ในปจัจุบลันผ่านการทดสอบลของ วว. ตามความต้องการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นที่
เรยีบลรอ้ยแลว้ โดยทีผ่่านมารฟท. และบลรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้เยีย่มชม
กจิการของทางบลรษิทัฯ เพื่อความมัน่ใจถงึศกัยอาพการผลติของบลรษิทัฯ 

2) เมด็ยางปพูืน้สนาม 

ตามทีไ่ดม้โีครงการส่งเสรมิจากอาครฐัในการพัฒนาสนามกฬีาครอบลคลุมทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ บลรษิทัฯ ได้
ร่วมกบัลกรมวทิยาศาสตร์บลรกิารในการพฒันาท าเมด็ยางส าหรบัลปูพื้นสนามกฬีา และผ่านการทดสอบลและ
ไดร้บัลใบลรบัลรองจากกรมวทิยาศาสตรแ์ละบลรกิารเป็นรายแรก โดยบลรษิทัฯ เป็นหนึ่งในผูผ้ลติเมด็ยางดงักล่าว 
สนามกฬีาสนามแรกที่บลรษิัทฯ ได้ด าเนินการ คอื สนามกฬีาโรงเรยีนบลางยี่ขนัวทิยาคม (โรงเรยีนต้นแบลบล
สนามกฬีายางพารา) 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึง่ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ซกัถาม โดยสรุปใจความส าคญั ดงันี้  
 

นายสุมินทร ์ สุนทรพาณิชย ์–  ผูร้บัมอบฉันทะ  

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2/2558 บลรษิัทฯ มรีายไดจ้ากเงนิชดเชยค่าใชจ้่ายการป้องกนัน ้าท่วมเมื่อปี 
2554 และเงนิปนัผลรบัลจากบลรษิัทย่อยจ านวน 93 ลา้นบลาท (จากรายงานประจ าปี หน้า 66) ท าใหบ้ลรษิัทฯ  
มกี าไรสงูผดิปกตใินไตรมาสดงักล่าว ขอใหช้่วยชีแ้จงเพิม่เตมิ 

คณุพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกลู –  ประธานกรรมการ  

เงนิปนัผลดงักล่าวไดร้บัลจากบลรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้ในอตัรา 99.99 ไดแ้ก่ บลรษิทั ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั 
(“IAR”) และบลรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั (“KIN”)   

- บลรษิทั ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั เป็นบลรษิทัด าเนินงานดา้นการวจิยัและพฒันาทีก่่อตัง้มากว่า 17 ปี   
ลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาโดยเฉพาะ เปรยีบลเสมอืนคลงัสมอง ท าใหส้ามารถพฒันาแผ่นยางรองราง
รถไฟจนประสบลความส าเรจ็ ตลอดจนผลติอัณฑ์ใหม่ๆ อกีหลากหลายโครงการ อีกทัง้ส่วนแบล่งทาง
การตลาดที่ได้จากลูกคา้ที่เป็นตวัเคลื่อนที่ส าคญัในการพฒันาร่วมกบัลลูกคา้ ดงันัน้ IAR จงึมกีารลงทุน
อย่างต่อเนื่องโดยลงทุนด้วยเงินทุนอายใน แต่ในช่วงปี 2556-2558 เริม่มีอาวะผกผันด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ ท าให้โมเดลรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ลดลงการลงทุนจึงชะลอตัวตาม มีผลให้กระแสเงินสดเหลือ 
ดงันัน้จงึไดพ้จิารณาจ่ายปนัผล    

- บลริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั เป็นบลรษิัทผลิตแม่พิมพ์ และเกดิความผกผนัท าให้การลงทุน 
ชะลอตวัอกีบลรษิทัหนึ่ง เช่นเดยีวกบัลบลรษิทั ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั  

ดงันัน้ ยอดเงนิปนัผลรบัลจงึเป็นยอดสะสมจากผลการด าเนินงาน 3 ปี แต่ในอนาคตบลรษิัทย่อยจะพจิารณา
จ่ายปนัผลตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี      

นายสุมินทร ์ สุนทรพาณิชย ์–  ผูร้บัมอบฉันทะ  

 ขอทราบลเหตุผล สาเหตุใดบลรษิทัฯ จงึถอืหุน้ในบลรษิทั อโีนเว รบัลเบลอร ์เวยีดนาม จ ากดั เพยีง 8%  
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นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกลู –  ประธานกรรมการ  

ขึน้อยู่กบัลบลรษิทั อโีนเว รบัลเบลอร ์เวยีดนาม จ ากดั ในการจดัสรรสดัส่วน แต่การถอืหุน้มากน้อยไม่ส าคญัอยู่ที่
ความร่วมมอืระหว่างกนั  

นายอมร โควานิชเจริญ – ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง 

กล่าวขอบลคุณคณะกรรมการและผูบ้ลรหิาร ในการบลรหิารใหบ้ลรษิทัฯ มกี าไรทีส่งูต่อเนื่อง 2 ปี และขอสอบลถาม
ดงันี้  

1) จากรายงานประจ าปีเกี่ยวกบัลกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ ในส่วนเครื่องปรบัลอากาศ ขอให้ช่วย
อธบิลายเพิม่เตมิ    

2) จากงบลก าไรขาดทุน ในปีบลญัช ี2558 ค่าใชจ้่ายอื่นสงูขึน้จากปีทีผ่่านมาจากสว่นใด และค่าใชจ้่ายในการ
ขายลดลงจากสาเหตุใด  

นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกลู –  ประธานกรรมการ  

ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เกี่ยวกบัลเครื่องปรบัลอากาศนัน้ในปีที่ผ่านมายังมีงานไม่มากนัก และอยู่
ระหว่างก าลงัศกึษาตลาดเพิม่เตมิ 

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง – ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

ค่าใชอ้ื่นเพิม่สงูขึน้จากการตัง้ส ารองสนิคา้คงเหลอืชะลอตวัตามอาวะเศรษฐกจิ ส าหรบัลค่าใชจ้่ายในการขาย
ลดลงจากคา่ใชจ้่ายสง่เสรมิการขายทีล่ดลง 

นายอมร โควานิชเจริญ – ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง 

แนวโน้มค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายจะปรบัลลดลงอกีหรอืไม่ในปีหน้า 

นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกลู –  ประธานกรรมการ  

อยู่ที่อาวะเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดการณ์ของรฐับลาล 
พืชผลทางการเกษตรดีขึ้นก าลงัซื้อจะมีเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายก็อาจลดลง แต่หากการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ กอ็าจตอ้งใชก้ลยุทธใ์นการบลรหิารเพื่อใหเ้กดิยอดขาย  

นายชชัชยั คณุงาม – ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง  

เคยเรยีนเสนอในที่ประชุมผู้ถือปีที่ผ่านมาเกี่ยวกบัลแผนการด าเนินงานในอนาคต ขอให้บลรษิัทฯ พิจารณา
น าเสนอ  

 (ฝา่ยบลรหิารไดน้ าเสนอไปในช่วงก่อนหน้านี้แลว้)  
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ผูถื้อหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง  

1. จากงบลแสดงฐานะทางการเงินส่วนของเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ที่มียอดเงินสูง และหมายเหตุ
ประกอบลงบลการเงนิก็ไม่แสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัลบลริษัทฯ มแีผนบลรหิารจดัการเงนิสดอย่างไรหรอืมี
โครงการจดัการเงนิสดในอนาคตอย่างไร จงึขอใหช้่วยแจง้เพิม่เตมิ  

2. ผลติอณัฑแ์ผ่นยางรองรางรถไฟ บลรษิทัฯ มแีผนงานอย่างไรในการพฒันารายไดแ้ละจุดเด่นอย่างไร  

นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกลู –  ประธานกรรมการ  

1. เรื่องรายการเงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้ ปจัจุบลนับลรษิทัฯ ฝากในรูปแบลบลเงนิฝากประจ า เน่ืองจากการ
ตคีวามในวตัถุประสงค์บลรษิัท ท าให้ไม่สามารถด าเนินการอย่างอื่นได้ จงึจะขอน าเสนอพจิารณาอนุมตัิ
แก้ไขวัตถุประสงค์ของบลริษัทมหาชนในหนังสือรบัลรองบลริษัท ในวาระที่ 8 เพื่อให้สามารถลงทุนใน
พนัธบลตัรหรอืตราสารทางการเงนิอื่นทีม่รีะดบัลความเสีย่งต ่า ปลอดอยัและมสีอาพคล่องทีเ่พยีงพอ  

2. ยอดขายผลติอณัฑแ์ผ่นยางรองรางรถไฟมาจากระบลบลรางทีเ่กดิใหม่ ประมาณการยอดขายจะเป็นไปตาม
โครงการรฐับลาล   

นายกฤษฎา อรณุวิไลรตัน์ – ผูถ้ือหุ้น  

เนื่องจากในงบลการเงินแสดงเพียงยอดขาย จึงต้องการขอทราบลรายละเอียดปริมาณเป็นชิ้นของแต่ละ
ผลติอณัฑ ์  

นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกลู –  ประธานกรรมการ  

ปรมิาณยอดขายแต่ละผลติอณัฑ์จะเป็นสดัส่วนแปรผนัไปตามยอดผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ จาก
กราฟทีแ่สดงยอดผลติรถยนต์ทีล่ดลงประมาณ 300,000 คนั ยอดขายบลรษิทัฯ กจ็ะเป็นสดัสว่นตามยอดผลติ
ทีล่ดลงดงักล่าว ส าหรบัลยอดผลติรถจกัรยานยนต์ค่อนขา้งคงตวัจากปีก่อนหน้า แต่บลรษิทัฯ มสี่วนแบล่งตลาด
ยางรถจกัรยานยนต์ประมาณ 50% ส่วนทีก่ระทบลจะเป็นในส่วนของยางรถจกัรยานยนต์ในตลาดทดแทน ซึง่
ในตลาดนี้หากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต ่าปรมิาณก็จะถดถอยตามไปด้วย โดยกต็้องไปเพิ่มในส่วน
ค่าใชจ้่ายสง่เสรมิการขาย 

นายฮัง่ใช้ อคัควสักลุ – ผูถ้ือหุ้น 

ขอขยายความเกีย่วกบัลผลติอณัฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟว่าเป็นยางหมอนรถไฟ หรอื ยางรองเหลก็ และดว้ย
ความอาคอูมใิจทีบ่ลรษิัทฯ น าทางยางพาราเตบิลโตในอนาคต สอดคล้องกบัลโครงการของรฐับลาลในการเพิ่ม
มลูค่ายางพารา และหากโครงการระบลบลรางเกดิขึน้ ไออารซ์ ีเป็นบลรษิทัเดยีวทีจ่ะผ่านมาตรฐานการทดสอบลนี้ 
คาดหวงัว่า ไออารซ์ ีจะเตบิลโตไป  

นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกลู –  ประธานกรรมการ  

 เป็นผลติอณัฑท์ีว่างระหว่างหมอนรองรางกบัลรางรถไฟ หรอืเรยีกว่า Sleeper และกล่าวขอบลคุณ 

หมายเหตุ:  ในวาระที ่2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ ่มจากเมือ่ตอนเปิดประชุม จ านวน 200 หุ้น  ดังนัน้ในวาระนี้มีจ านวนหุ้นเท่ากับ   
154,387,293 หุน้ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน ประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ 30 กนัยายน 2558 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบลการเงนิของบลรษิทัและบลรษิทัย่อย ส าหรบัลรอบลระยะเวลาบลญัช ี
สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบลจากผูส้อบลบลญัชรีบัลอนุญาต รายละเอยีดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2558 หน้า 69 -134 และไดร้ายงานผลการด าเนินงานใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบลในวาระที ่2  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม   

นายธารา ชลปราณี – ผูถ้ือหุ้น  

1.  จากกราฟที่แสดงประมาณการยอดผลิตรถจักรยานยนต์ในปี 2559 ขอตัง้ข้อสังเกตว่ายอดผลิต
รถจกัรยานยนต์เพิ่มขึน้และยอดส่งออกลดลง ซึ่งสดัส่วนยอดระหว่างผลติในประเทศและผลติเพื่ อการ
สง่ออกควรจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

2.  ส าหรบัลในส่วนของการพฒันาระบลบลรางซึ่งในปจัจุบลนัระบลบลรางมรีะยะทางประมาณ 4,300 กม. หากใน
อนาคตมกีารพฒันาระบลบลรางในระยะทาง 8,400 กม. ไม่ทราบลว่าเฉพาะรถไฟหรอืรวมถงึรถไฟฟ้าหรอืไม่ 
และอายในระยะเวลา 1 ปี หรอืไม่       

นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกลู –  ประธานกรรมการ  

ระยะเวลาจะเป็นไปตามแผนงานของรฐับลาล ส าหรบัลระบลบลรางมอียู่ 2 ระบลบล ไดแ้ก่ 1.) ระบลบล Meter Gauge 
เป็นส่วนที่มีอยู่แล้วแต่ขยายเพิ่มจาก 1 ราง เป็น 2 ราง และ 2.) ระบลบล Standard Gauge เป็นส่วนที่
สร้างใหม่ทัง้ 2 ราง ซึ่งมีความกว้าง 2 เมตร เพราะฉะนัน้ระยะทาง 8,400 กม. คือ 2 ระบลบลที่กล่าวมานี้ 
เฉพาะแต่รถไฟ ยงัไม่รวมรถไฟฟ้าและรถไฟความเรว็สงู   

  

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตังิบลการเงนิ ประจ าปี 2558 สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 ตามทีเ่สนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี้   

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
% ของจ านวนหุน้ทีม่าร่วมประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 154,356,793 99.98% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 30,500 0.02% 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานรอบปี 2558  

ประธาน ขอใหเ้ลขาฯ ชีแ้จงนโยบลายการจ่ายเงนิปนัผลของบลรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุม   

เลขาฯ ชี้แจงนโยบลายการจ่ายเงนิปนัผล ดงัน้ี บลรษิัทฯ มนีโยบลายการจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา   
ไม่เกนิรอ้ยละ 65 ของก าไรสทุธขิองงบลการเงนิรวมหลงัหกัอาษเีงนิไดน้ิตบิลุคคลและส ารองตามกฏหมาย 

ประธานฯ น าเสนอจากผลการด าเนินงานปี 2558 บลรษิัทฯ มกี าไรสุทธิจากงบลการเงนิรวมเท่ากบัล 441.52 
ลา้นบลาท เมื่อไดพ้จิารณาปจัจยัต่างๆ แลว้ และจากอาวะเศรษฐกจิโลกทีไ่ม่แน่นอนยงัคงมคีวามเสีย่งสงูกบัล
อาวะเศรษฐกจิรอบลตวับลรษิัทฯ จงึเสนอจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัลผลการด าเนินงานปี 2558 หุ้นละ 0.883 บลาท 
โดยจ่ายจากกจิการทีไ่ดร้บัลการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) หุน้ละ 0.123 บลาท จากกจิการทีไ่ม่ไดร้บัลการส่งเสรมิ
การลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 0.76 บลาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 176.60  ล้านบลาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 40 ของ
ก าไรสทุธขิองงบลการเงนิรวม โดยก าหนดจ่ายปนัผลในวนัที ่23 กุมอาพนัธ ์2559 อายหลงัไดร้บัลอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้แลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ – ผูถ้ือหุ้น  

ตามที่บลรษิัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและวนัก าหนดรายชื่อผู้มสีทิธไิด้รบัลปนัผล 
เป็นวนัเดยีวกนั ซึ่งที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นยงัไม่อนุมตัิการจ่ายปนัผล และการให้สทิธใินการรบัลเงนิปนัผล
ดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนเนื่องจากตอ้งรอมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

ขอใหก้รรมการอสิระไปพจิารณาก าหนดวนั XD หลงัจากไดร้บัลอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ในปีต่อๆไป  

รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร – กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบลขอรบัลไปพจิารณา   

นายธารา ชลปราณี – ผูถ้ือหุ้น  

จากตารางเปรยีบลเทยีบลการจ่ายเงนิปนัผลทีผ่่านมาจะเหน็ว่าสดัส่วนเงนิปนัผลจากกจิการทีไ่ดร้บัลการสง่เสรมิ
การลงทุนสงู (BOI) แต่ในปี 2558 สาเหตุใดจงึปนัผลจากกจิการทีไ่ม่ไดร้บัลการส่งเสรมิการลงทุน (Non-BOI) 
ในสดัสว่นทีส่งูกว่า  

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง – ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

 เน่ืองจากปีบลญัช ี2558 บลตัรสง่เสรมิการลงทุนหมดอายุ 1 บลตัร  สดัสว่นเงนิปนัผลจงึเป็นไปทีต่ามเสนอ  

มต ิ โดยจ่ายจากกจิการทีไ่ดร้บัลการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) หุน้ละ 0.123 บลาท จากกจิการทีไ่ม่ไดร้บัลการส่งเสรมิ
การลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 0.76 บลาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 176.60 ล้านบลาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธขิองงบลการเงนิรวม โดยก าหนดจ่ายปนัผลในวนัที ่23 กุมอาพนัธ ์2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้   
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มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
% ของจ านวนหุน้ทีม่าร่วมประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 154,356,793 99.98% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 30,500 0.02% 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบลว่า คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบลตัขิองกรรมการทัง้ 4 ท่านน้ี เป็นผูท้ีม่ ี
ความสามารถ ประสบลการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบลรษิทั ตลอดจนมี
คุณสมบลตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพรบล. มหาชน ส าหรบัลกรรมการทีต่้องออกตามวาระในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 มจี านวน 4 ท่าน ดงันี้  

1. นายวชิติ   วุฒสิมบลตั ิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบล   

2. รศ.จารุพร   ไวยนนัท ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบล  

3. นายคาซโูอะ  ซาโตะ กรรมการ / กรรมการบลรหิาร 

4 .   นายออชิาต ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัลดูแลกจิการทีด่ี จงึขอเชญิกรรมการทัง้ 4 ท่าน ทีค่รบลวาระตามรายชื่อออก
จากหอ้งประชุมจนกว่าการพจิารณาในวาระนี้จะแลว้เสรจ็ 

 วาระท่ี 5.1 พิจารณาแต่งตัง้นายวิชิต วฒิุสมบติั กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง    

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ นายวชิติ วุฒสิมบลตั ิกลบัลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกี
วาระหนึ่ง 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม 

มต ิ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตันิายวชิติ วุฒสิมบลตัิ ซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัลเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ่งตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธิอ์อกเสยีง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้   

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
% ของจ านวนหุน้ทีม่าร่วมประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 154,355,793 99.98% 
ไม่เหน็ดว้ย 1,000 0.00065% 
งดออกเสยีง 30,500 0.02% 
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  วาระท่ี 5.2 พิจารณาแต่งตัง้รศ.จารพุร ไวยนันท ์กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง    

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ รศ.จารุพร ไวยนนัท ์ กลบัลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกี
วาระหนึ่ง 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม 

มต ิ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัิ รศ.จารุพร ไวยนันท ์ซึง่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัลเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ่งตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้   

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
% ของจ านวนหุน้ทีม่าร่วมประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 154,317,593 99.98% 
ไม่เหน็ดว้ย 39,200 0.03% 
งดออกเสยีง 30,500 0.02% 

 

  วาระท่ี 5.3 พิจารณาแต่งตัง้นายคาซูโอะ ซาโตะ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง    

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ นายคาซโูอะ ซาโตะ กลบัลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกี
วาระหนึ่ง 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม 

มต ิ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัิ นายคาซูโอะ ซาโตะ ซึง่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัลเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ่งตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้   

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
% ของจ านวนหุน้ทีม่าร่วมประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 154,356,793 99.98% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 30,500 0.02% 
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  วาระท่ี 5.4  พิจารณาแต่งตัง้นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกลู กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง    

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้  นายออิชาต ลี้อิสสระนุกูล กลับลเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ่ง 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิ นายออิชาต ลี้อสิสระนุกูล ซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัลเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้   

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
% ของจ านวนหุน้ทีม่าร่วมประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 154,356,793 99.98% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 30,500 0.02% 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559   

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมเน่ืองจากปจัจุบลนับลรษิัทฯ ยงัไม่มคีณะกรรมการก าหนดค่าตอบลแทน ดงันัน้ การ 
ก าหนดค่าตอบลแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบลคอบลจากที่ประชุมคณะกรรมการบลรษิัทฯ  
โดยสอดคล้องกบัลหน้าที่ความรบัลผดิชอบลของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบลแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัลที่
เหมาะสมเทียบลเคยีงได้กบัลตลาดและอุตสาหกรรมเดยีวกนั จงึเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
อนุมตักิ าหนดค่าตอบลแทนกรรมการประจ าปี 2559 ในวงเงนิ 4.50 ลา้นบลาท เพิม่ขึน้ 1.50 ลา้นบลาท จากปี 
2558  

  โดยค่าตอบลแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรปูแบลบล ดงันี้ 

1) ค่าตอบลแทนกรรมการรายปี  

- กรรมการ   200,000.-    บลาท/คน/ปี    

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบล 350,000.-   บลาท/คน/ปี    

- กรรมการอสิระ   270,000.-     บลาท/คน/ปี    

- ประธานคณะกรรมการบลรหิารความเสีย่ง 100,000.-     บลาท/คน/ปี    

- ประธานคณะกรรมการก ากบัลดแูลกจิการ 100,000.-     บลาท/คน/ปี    
     และความรบัลผดิชอบลต่อสงัคม 

2) ค่าเดนิทาง 7,000 บลาท/ครัง้การประชุม โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม 
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ผูถื้อหุ้นรายย่อย  

ตามที่ไดก้ าหนดค่าเดนิทาง 7,000 บลาท/คน/ครัง้การประชุมใหก้บัลกรรมการบลรหิาร จงึขอเรยีนสอบลถามว่า
กรรมการบลริหาร ท างาน ณ โรงงานวังน้อยหรือไม่  แสดงความเห็นเกี่ยวกับลค่าเดินทางที่ ให้กับล
กรรมการบลรหิารมคีวามซ ้าซอ้นกบัลเงนิเดอืน ฝากใหค้ณะกรรมการพจิารณาเผื่อมผีลตอบลแทนกลบัลมาทีผู่ถ้อื
หุน้มากขึน้หรอืเพิม่เป็นเงนิเดอืนใหก้รรมการบลรหิาร 

นางพิมพใ์จ ลี้อิสสสระนุกลู  - ประธานกรรมการ  

 บลรษิทัฯ ม ี2 สถานทีต่ัง้ (รงัสติและวงัน้อย) จงึไดม้กีารพจิารณาค่าเดนิทางตามทีเ่สนอ และขอบลคุณส าหรบัล
ความเหน็และค าแนะน าเพื่อน าไปพจิารณา 

นายชชัชยั  คณุงาม  - ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง  

 ขอใหช้่วยอธบิลายค าว่า “ค่าตอบลแทนในระดบัลทีเ่หมาะสมเทยีบลเคยีงกบัลกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั”  

นางพิมพใ์จ ลี้อิสสระนุกลู  - ประธานกรรมการ  

 บลรษิัทฯ พจิารณาค่าตอบลแทนจากรายงานการส ารวจค่าตอบลแทนกรรมการบลรษิัทจดทะเบลยีน ของสมาคม
ส่งเสรมิสถาบลนักรรมการบลรษิัทไทย พบลว่าค่าตอบลแทนที่ให้บลรษิัทฯ จ่ายให้กบัลกรรมการต ่ากว่าค่าเฉลี่ย  
อกีทัง้ค่าตอบลแทนกรรมการรายปีไม่ปรบัลมาเป็นระยะกว่า 3 ปีแลว้  

 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัจิ่ายค่าตอบลแทนตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้   

 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
% ของจ านวนหุ้นท่ีมารว่มประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 154,354,093 99.98% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 33,200 0.02% 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 

 ประธานฯ เสนอพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบลบลญัชจีากบลรษิัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ เอบลเีอเอส จ ากดั 
(“PwC”) เป็นผูส้อบลบลญัชขีองบลรษิทัและบลรษิทัย่อย  โดยก าหนดใหผู้ส้อบลบลญัชคีนใดคนหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ เป็น
ผูต้รวจสอบลและแสดงความเหน็ต่องบลการเงนิของบลรษิทัฯ และบลรษิทัย่อย ประจ าปีบลญัช ี2559  
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  1)   นางสาวนอนุช     ออชิาตเสถยีร     ผูส้อบลบลญัชรีบัลอนุญาตเลขที ่5266  และ/หรอื 

  2)   นายชาญชยั        ชยัประสทิธิ ์       ผูส้อบลบลญัชรีบัลอนุญาตเลขที ่3760  และ/หรอื 

3)   นายไพบลลู           ตนักลู              ผูส้อบลบลญัชรีบัลอนุญาตเลขที ่4298 

 ทัง้นี้ PwC และผูส้อบลบลญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบลบลญัชขีองบลรษิทัฯ และบลรษิทัย่อย ไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ
ไม่มสีว่นไดเ้สยีกบัลบลรษิทัหรอืบลรษิทัย่อย ผูบ้ลรหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัลบลุคคลดงักล่าวใน 
ลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบลต่อการปฏบิลตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด  

 นอกจากนี้โดยการน าเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบล คณะกรรมการไดพ้จิารณาเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุม
ผูถ้ือหุ้นพจิารณาก าหนดค่าสอบลบลญัชี ส าหรบัลรอบลระยะเวลาบลญัชี 2559 ดงันี้ ค่าสอบลบลญัชบีลรษิัทฯจ านวน 
1,164,270 บลาท และค่าสอบลบลญัชีบลรษิัทย่อย 2 บลรษิัท จ านวน 436,608 บลาท รวมค่าสอบลบลญัชีประจ าปี 
2559 ของบลรษิัทญและบลรษิัทย่อย 1,600,878 บลาท หรอืลดลง 3% จากปีที่ผ่านมา และค่าตรวจสอบลบลตัร
สง่เสรมิการลงทุนบลตัรละ 64,800 บลาท เท่ากบัลปีทีผ่่านมา 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ - ผูถ้ือหุ้น  

 เหตุใดผูส้อบลบลญัชจีงึปรบัลลดค่าสอบลบลญัช ี

นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร – หุ้นส่วน บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั 

 ปจัจยัในการปรบัลเพิ่มหรอืลดค่าสอบลบลัญชี มีปจัจยัในการพิจารณาหลายปจัจยัด้วยกนั เช่น กฎระเบลียบล 
ขอ้บลงัคบัลต่างๆ ความตอ้งการและจ านวนรายการของบลรษิทัฯ และรวมถงึการใหค้วามร่วมมอืของฝ่ายบลรหิาร 
อกีทัง้ประสทิธอิาพของระบลบลบลญัชีการเงนิของบลรษิัทฯ ซึ่งทัง้หมดน ามาเป็นปจัจยัประกอบลการพิจารณา
ดงักล่าว  

 ในหลายปีทผี่านมาค่าสอบลบลญัชไีดป้รบัลเพิม่ขึน้มาตามอาวะเงนิเฟ้อ แต่ดว้ยในปีนี้ผูส้อบลบลญัชพีจิารณาแลว้
เหน็ว่า กฎระเบลยีบล ขอ้บลงัคบัล และรายการของบลรษิทัฯ ไม่มอีะไรทีซ่บัลซอ้น ประกอบลกบัลดา้นประสทิธอิาพที่
เกดิจากงานสอบลบลญัช ีระบลบลบลญัชขีองบลรษิทัฯมกีารพฒันาเพิม่ขึน้ตามล าดบัล ประกอบลกบัลขอ้สงัเกตทีผู่ส้อบล
บลญัชใีหก้บัลฝา่ยบลญัชกีไ็ดร้บัลการตอบลรบัลและด าเนินการเป็นอย่างด ี

นายธารา ชลปราณี – ผูถ้ือหุ้น  

 บลรษิทัฯ และบลรษิทัย่อยมจี านวนบลตัรสง่เสรมิการลงทุนเป็นจ านวนกีบ่ลตัร 

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง – ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกบญัชี 

บลรษิทัฯ และบลรษิทัย่อยมจี านวนบลตัรส่งเสรมิการลงทุนทัง้สิน้ 5 ฉบลบัล ดงันี้ บลรษิทั อโีนเว รบัลเบลอร ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ฉบลับล บลริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 2 ฉบลับล บลริษัท ไออาร์ซ ี
(เอเชยี) รเีสริช์ จ ากดั 1 ฉบลบัล (ตามหมายเหตุประกอบลงบลการเงนิขอ้ 28)   

เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบลถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอมตจิากทีป่ระชุม 
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มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ บลรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร ์เอบลเีอเอส จ ากดัเป็นผูส้อบลบลญัช ี
โดยก าหนดให้ผู้สอบลบลญัชคีนใดคนหนึ่ง ตามที่เสนอเป็นผูต้รวจสอบลและแสดงความเหน็ต่องบลการเงนิของ
บลรษิทัฯ และบลรษิทัย่อย และก าหนดค่าสอบลบลญัชเีป็นเงนิ 1,600,878 บลาท และค่าตรวจสอบลกจิการทีไ่ดร้บัล
การส่งเสรมิการลงทุน 64,800 บลาท/บลตัร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบล และคณะกรรมการ
บลรษิัท ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  ดว้ย
คะแนนเสยีงดงันี้   

 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
% ของจ านวนหุ้นท่ีมารว่มประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 154,356,793 99.98% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 30,500 0.02% 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทัมหาชนในหนังสือรบัรองบริษทัฯ 

ประธานฯ แจง้วตัถุประสงคใ์นการเสนอพจิารณาแกไ้ขวตัถุประสงค์ในหนังสอืรบัลรองบลรษิทั ตามทีท่่านผูถ้อื
หุ้นได้สอบลถามถึงเงินสดในงบลแสดงฐานะทางการเงิน บลริษัทฯมีแผนบลริหารจัดการเงนิสดอย่างไรหรือ 
มโีครงการจดัการเงนิสดในอนาคตอย่างไรนัน้ ดว้ยปจัจุบลนับลรษิทัฯ ฝากในรปูแบลบลเงนิฝากประจ ากบัลธนาคาร
พาณิชยซ์ึง่ไดอ้ตัราดอกเบลีย้เงนิฝากทัว่ไป จงึขอเรยีนเสนอพจิารณาแกไ้ขวตัถุประสงค์เพื่อใหส้ามารถลงทุน
ในพันธบลัตรหรือตราสารทางการเงินอื่นที่มีระดับลความเสี่ยงต ่ าและมีสอาพคล่องที่เพียงพอ  โดยเสนอ
พจิารณาแกไ้ข ดงันี้  

  เดมิ  : 

“ท าการกู้ยมืเงนิ เบลกิเงนิเกนิบลญัชีจากธนาคาร นิติบลุคคล หรอืสถาบลนัการเงนิ และให้กู้ยมืเงนิแก่สถาบลนั
การเงนิ หรอืองคก์รของรฐัซึง่ค ้าประกนัโดยรฐับลาล หรอืใหเ้ครดติดว้ยวธิอีื่น โดยจะมหีลกัประกนัหรอืไม่กต็าม 
รวมทัง้การรบัล ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงนิ หรอืตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดอ้ย่างอื่น” 

ใหม ่ :     ขอ้ความทีเ่พิม่เตมิ คอื ตวัอกัษรสนี ้าเงนิ   

“ท าการกู้ยมืเงนิ เบลกิเงนิเกนิบลญัชีจากธนาคาร นิติบลุคคล หรอืสถาบลนัการเงนิ และให้กู้ยมืเงนิแก่สถาบลนั
การเงนิ หรอืองคก์รของรฐัซึง่ค ้าประกนัโดยรฐับลาล หรอืใหเ้ครดติดว้ยวธิอีื่น โดยจะมหีลกัประกนัหรอืไม่กต็าม 
รวมทัง้การรบัล ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงนิ หรอืตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดอ้ย่างอื่น หรอืตราสารทางการเงนิอืน่ๆ 
ทีม่รีะดบัความเสีย่งต า่ และมสีภาพคล่องเพยีงพอ”   

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม 
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นายชชัชยั  คณุงาม  - ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง  

ขอให้ช่วยอธิบลาย “ตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่มีระดับลความเสี่ยงต ่า” โดยค าว่าระดับลความเสี่ยงต ่านัน้
สามารถวดัไดใ้นเชงิตวัเลขหรอืมกีารจดัอนัดบัลความน่าเชื่อถอื (Rating) ทีเ่ป็นมาตรฐานหรอืไม่ 

นายธารา  ชลปราณี - ผูถ้ือหุ้น  

แสดงความเห็น จากข้อความ “หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น” ข้อความนี้สามารถตีความได้กว้าง 
ครอบลคลุมตราสารทางการเงนิครบลถว้นแลว้ เหตุใดจงึตอ้งเพิม่ “หรอืตราสารทางการเงนิอื่นๆ” 

รศ. จารพุร ไวยนันท ์- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

   ขอ้ความที่บลรษิัทฯ เสนอขออนุมตัเิพิ่มเตมิเป็นขอ้ความต่อทา้ยเท่านัน้ (ขอ้ความสนี ้าเงนิ) ส าหรบัลขอ้ความ
ก่อนหน้าคอืขอ้ความเดมิ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการใชดุ้ลยพนิิจพจิารณาเพิม่เติมขอ้ความต่อท้าย เพื่อให้
บลรษิัทฯ สามารถบลรหิารตามที่ผู้ถือหุ้นให้ค าแนะน ามาก่อนหน้านี้ จงึมมีติต่อท้ายขอ้ความในวตัถุประสงค์
ด้วยค าว่า “ตราสารทางการเงนิอื่น” (Financial Instrument) ซึ่งหมายถึง ตราสารทางการเงนิทุกประเอท 
และเพื่อใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ จงึไดพ้จิารณาเพิม่เตมิค าว่า “ทีม่รีะดบัลความเสีย่งต ่า” คอืระดบัลความเสีย่งต ่าใน
ความหมายทีไ่ดร้บัลการจดัอนัดบัลจากสถาบลนัจดัอนัดบัลเครดติทีไ่ดร้บัลการรบัลรอง “และมสีอาพคล่องเพยีงพอ” 
เพื่อวตัถุประสงคใ์หส้ามารถซือ้ขายในตลาดรอง   

รศ. ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  ขยายความเพิ่มเติมและยกตัวอย่างตราสาร “หน่วยลงทุน (Unit Trust)” จะไม่สามารถเปลี่ยนมือได้แต่
สามารถขายคนืได ้เพราะฉะนัน้การเพิม่เตมิขอ้ความเพื่อใหเ้กดิความยดืหยุ่นในการด าเนินงาน  

 นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร - หุ้นส่วน บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั  

  เน่ืองจากขอ้ความในวตัถุประสงคข์อ้ 7 ซึง่ระบลุว่า “…หรอืองคก์รของรฐัซึง่ค ้าประกนัโดยรฐับลาล” บลรษิทัฯ ได้
ปรกึษามายงัผูส้อบลบลญัช ีPwC ว่า บลรษิทัฯ สามารถมชี่องทางลงทุนใดไดบ้ลา้ง ดงันัน้จงึไดน้ าเรื่องไปปรกึษา
กบัลหน่วยงานกฎหมายของ PwC เพิม่เติม เพื่อให้มัน่ใจและเกดิความถูกต้องมากที่สุด เนื่องจากขอ้ความ
ดงักล่าวท าใหต้คีวามในการด าเนินงานไดแ้คบล ซึง่หากจะไปลงทุนในตราสารอื่นทีไ่ม่ใช่พนัธบลตัรรฐับลาลซึง่จะ
มคีวามเสีย่งทีจ่ะท าไม่ไดต้ามขอ้บลงัคบัลเดมิ จงึตอ้งการใหข้อ้ความมคีวามชดัเจนและครอบลคลุมมากยิง่ขึน้ 

เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบลถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอมตจิากทีป่ระชุม 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมตัิการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบลรษิัทมหาชนในหนังสอืรบัลรองบลรษิัทฯ ด้วย
คะแนนเสยีง สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงันี้   
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วาระท่ี 9  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

ประธานฯ กล่าวรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัลทราบลถงึทีม่าของโครงการพฒันาสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง  
เพื่อเป็นผู้ผลติและผู้น าการส่งออกยางแผ่นรมควนัคุณอาพมาตรฐานอย่างยัง่ยนื ได้ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 
2556 ซึง่การด าเนินกจิการนี้มาจากพืน้ฐานการรกัษาคุณอาพเป็นหลกั เน่ืองดว้ยยางธรรมชาตทิีร่บัลเขา้มาใน
บลรษิทัฯ โดยเฉพาะยางแผ่นรมควนัทีม่คีวามไม่เสถยีรหรอืความแปรปรวนค่อนขา้งสงู บลรษิทัฯ จงึมคีวามคดิ
ว่าหาก ได้พฒันาตัง้แต่ต้นน ้า อนัได้แก่ จุดเกษตรกรที่บลรษิัทฯ ให้การสนับลสนุน ให้สามารถผลติยางแผ่น
รมควนัใหม้คีุณอาพดขีึน้มากส็ามารถยกระดบัลคุณอาพของยาง เพิม่ขดีการแข่งขนั และใหโ้อกาสเกษตรกร
ชาวสวนยางใหม้รีายไดส้งูขึน้เพราะสามารถขายตรงมาทีบ่ลรษิทัฯ ได ้ 

บลรษิทัฯ ให้สนับลสนุนปรบัลปรุงพฒันาเพื่อเพิม่มูลค่าของยางมาตลอดระยะเวลา 1 ปี และมกีารตรวจประเมนิ 
2 ครัง้ โดยไดร้บัลการสนับลสนุนจากกรมส่งเสรมิสหกรณ์และกรมวชิาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการสนับลสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และในวนันี้สหกรณ์คลองปางได้ส่งยางแผ่นรมควนัที่มีคุณอาพด ี
คงที่ และมศีกัยอาพมากขัน้มาเป็นระยะเวลา 6 เดอืน จงึตดัสนิใจร่วมกบัลชาวสวนและสหกรณ์ว่าจะก้าวสู่
ระบลบลคุณอาพมาตรฐานสากล หรอื ISO 9001 โดยจะเปิดตวั (Kick-Off) ตัง้แต่บลดัน้ีเป็นตน้ไป  

ขอเรยีนเชญิ ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง คุณจกักฤต แกว้ทอง   

นายจกัรกฤษ แก้วทอง - ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง 

กราบลเรยีนท่านประธานฯ คณะกรรมการ ท่านผู้ถือหุ้น ในนามของสหกรณ์ฯ ขอขอบลคุณบลรษิัทฯ ที่มอบล
โอกาสและให้การสนับลสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์และให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ โดยตลอดระยะเวลา 2 
วนัที่ผ่านมา ผมรูส้กึมคีวามประทบัลใจในความใส่ใจของกระบลวนการผลติที่เคร่งครดัของบลรษิัทฯ สหกรณ์ฯ 
จะน าโอกาสทีไ่ดร้บัลครัง้นี้ไปปรบัลปรุงและเพิม่คุณอาพใหต้รงกบัลทีบ่ลรษิทัฯ ตัง้ไว ้ยิง่กว่านัน้ยงัใหอ้งคค์วามรู้
ในการ สนบัลสนุนค่าใชจ้่าย และคอมพวิเตอรโ์น๊ตบลุ๊คเพื่อพฒันาระบลบลคุณอาพมาตรฐานสากล ISO 9001  

สุดทา้ย กระผมในนามของตวัแทนสหกรณ์ รูส้กึขอบลคุณทางบลรษิัทฯ เป็นอย่างยิง่ทีเ่หน็ว่า สหกรณ์มคีวาม
พรอ้ม และมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะยกระดบัลคุณอาพของยางแผ่นรมควนัสู่มาตรฐานสากล กระผมใหค้ าสญัญาว่า 
สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จะมุ่งมัน่ จดัท าระบลบล ISO 9001 เวอรช์ัน่ 2015 เพื่อใหไ้ดร้บัลการรบัลรอง 
และคงไวซ้ึง่มาตรฐานการท างานทีม่คีุณอาพตลอดไป 

 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
% ของจ านวนหุ้นท่ีมารว่มประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 154,316,586 99.95% 
ไม่เหน็ดว้ย 40,207 0.03% 
งดออกเสยีง 30,500 0.02% 
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ประธานฯ ขณะนี้ได้ด าเนินการประชุมมาถึงระเบลียบลวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้ระบลุไว้ในหนังสอืเชิญ
ประชุมแล้วและไม่มวีาระอื่นใดให้พจิารณาเพิม่เติม จงึขอปิดการประชุมและขอขอบลคุณผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วม
ประชุมในวนัน้ี   

พรอ้มกนันี้จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ร่วมมอบลอุปกรณ์คอมพวิเตอรโ์น๊ตบลุ๊คใหก้บัลสหกรณ์กองทุนสวนยางคลอง
ปางเพื่อยกระดบัลมาตรฐานการปฏบิลตังิานและสนับลสนุนพฒันาระบลบลคุณอาพ มุ่งมัน่สู่ระบลบลมาตรฐานสากล 
ISO 9001  

 

 ปิดประชุมเวลา 16.33 นาฬกิา 
 
 

                                                                                                        
 ลงชื่อ ............................................. 

 (นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู) 

 ประธานกรรมการ 

 

 


