รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ของ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องสวนหลวงบอลรู ม โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ บางนา
เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
2. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
3. นายวุฒิภมู ิ
4. นายสริ ศ

จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง

5. นายสันติ
6. นายฮาจิเมะ
7. นายปริ ญญา

พัฒนะเมลือง
คาโตะ
ไววัฒนา

8. นายอภินนั ท์

ณ ระนอง

9. นายฉัตรชัย

เอียสกุล

10. นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

11. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คิดเป็ นสัดส่วนของกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม ร้ อยละ 90.91 ของกรรมการทังหมด
้
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กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายมากาโต เทราอุรา

กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางพูนนารถ

เผ่าเจริ ญ

2. นายพลกฤติ
3. นางสาววิมพ์วิภา
4. นางกสิตา

รัตนพฤกษ์ พนั ธ์
สุนทรวิริยะวงศ์
พิทกั ษ์ สงคราม

ผู้สอบบัญชี และผู้แสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัท จาก
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้จดั การอาวุโสจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโสจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เลขานุการบริ ษัท

ก่ อนประชุม
นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม เลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อดัง
รายละเอียดข้ างต้ น) และกล่าวชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบขันตอนการด
้
าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ดังนี ้
1. ขันตอนการประชุ
้
ม
ในการประชุมจะมีการดาเนินการประชุมเรี ยงตามวาระที่แจ้ งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธาน
ที่ประชุมจะชี ้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ
2. สิทธิในการแสดงความเห็น
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม เชิญที่
ไมโครโฟน และแนะนาตัวโดยการบอกชื่อ-สกุล หากเป็ นผู้ที่รับมอบฉันทะ ก็ขอให้ แจ้ งชื่อของผู้มอบฉันทะด้ วย เพื่อ
บันทึกข้ อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม ชื่อผู้ถือหุ้นลงในรายงานการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้ อซักถาม
อื่นๆ เกี่ยวกับบริ ษัทที่ไม่ได้ อยู่ในวาระ ขอให้ เสนอข้ อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามในวาระอื่นๆ หรื อนาส่งคาถามโดยกรอก
ลงในแบบฟอร์ มคาถามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ ณ จุดลงทะเบียน แล้ วนาส่งให้ เจ้ าหน้ าที่เพื่อชี ้แจงในที่ประชุมต่อไป
3. วิธีการลงคะแนน
3.1 ใช้ วิธีการลงคะแนน โดยใช้ บตั รลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและนาส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ โดย
ในบัตรแต่ละใบจะแสดงหมายเลขและชื่อวาระกากับไว้ แล้ ว
3.2 ใช้ วิธีการนับคะแนนของ ผู้ที่มาประชุมด้ วยตนเองด้ วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง
(1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ช่วยดาเนินการประชุมจะแจ้ งให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
โดยจะแจ้ งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ให้ ยกมือขึ ้น จากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะเข้ าไปเก็บใบ
ลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อรวบรวมคะแนน สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ า
ร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ นาคะแนนเสียงการลงมติตามวาระ
นันๆ
้ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วทังหมด
้
บัตรเสีย หมายถึง บัตรคะแนนที่ลงเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ที่ไม่ได้ มีการลงลายมือชื่อกากับไว้
หรื อมีการลงคะแนนเสียงไม่ชดั เจนและไม่ถกู ต้ อง
3.3 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึง่ จะต้ องลงมติในแต่ละวาระนัน้ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะนาคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้ วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออก
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เสียง ส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ โดยจะมีการสรุ ปคะแนนหลังจาก
นาเสนอจบในแต่ละวาระ
3.4 สาหรับวาระการแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทขอเก็บใบลงคะแนนทุกใบ
3.5 ในทุกวาระของการประชุม เมื่อมีการเก็บใบลงคะแนนจากที่ประชุมเสร็ จสิ ้นแล้ ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่ง
ใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้ วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เพิ่มเติมในภายหลัง บริ ษัทจะไม่นาบัตรคะแนน
ส่วนนันไปค
้ านวณ
3.6 สาหรั บผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบี ยนหลังจากการประชุมเริ่ มแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ ที่จุดลงทะเบี ยนจะไม่ออกใบ
ลงคะแนน และไม่นบั เป็ นองค์ประชุม สาหรับวาระการประชุมที่มีการนาเสนอต่อที่ประชุมแล้ ว
3.7 สาหรับใบลงคะแนนในส่วนที่ “เห็นด้ วย” และใบลงคะแนนที่ไม่ได้ เก็บระหว่างการประชุม หรื อในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลับก่อนการประชุมแล้ วเสร็ จ ขอให้ นาส่งบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ ณ จุดนับ
คะแนนก่อนออกจากที่ประชุม
3.8 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้ าร่ วมประชุมอย่างครบถ้ วน ทังนี
้ ้เพื่อ
ความถูกต้ องและสามารถตรวจสอบได้
4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคาถามล่วงหน้ า
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิ ตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2561 และสิ ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารั บการ
พิจารณาคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถงึ คราวต้ องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่บริ ษัทกาหนด ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในครัง้ นี แ้ ละไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นรายใดเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสม เพื่ อเข้ ารั บ การพิ จารณาคัดเลื อกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
แต่อย่างใด นอกจากนี ้เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถ
ส่งคาถามเกี่ยวกับบริ ษัทมาเป็ นการล่วงหน้ า ภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดส่งคาถาม
และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท จึงเปิ ดโอกาสให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็ นตัวแทนอิสระ
และคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้
ด้ วยการลงชื่อ ณ จุดตรวจสอบเอกสาร โดยผู้ที่แสดงความประสงค์เป็ นท่านแรก คือ นางศุภิสรา เกียรติคณารัตน์
และเพื่ อให้ การประชุมดาเนิ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย บริ ษัท ขอความร่ วมมือจากผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านปรั บ
โทรศัพท์เป็ นระบบสัน่
เริ่มประชุม
นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม เลขานุการบริ ษัท แจ้ งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัท มีผ้ ถู ือหุ้น
เข้ าร่ วมประชุมจานวน 40 ราย แบ่งเป็ นมาด้ วยตนเองจานวน 21 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 52.50 และมาด้ วยการรั บ
มอบฉันทะจานวน 19 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 47.50 นับจานวนหุ้นได้ 220,203,555 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 84.7589 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทจานวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
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นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิ ดการประชุม แจ้ งต่อไปว่า
ในวันนีม้ ีวาระการประชุมทัง้ หมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้ แจ้ งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ ในเว็บเพจของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานที่ ประชุม มอบหมายให้ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ช่วยประธานที่
ประชุม ในการดาเนินการประชุมต่อไป
จากนัน้ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ นาเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2) โดยมีวาระทังหมดจ
้
านวน 8 วาระ และได้ สรุ ปรายละเอียดที่
สาคัญที่ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้ ว ให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมรั บรอง
รายงานประชุมดังกล่าว
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ในส่วนของคาอธิบายและการวิ เคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน เพราะเหตุใดจึง
ระบุวา่ กาไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ทังที
้ ่อตั ราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559
นางสาวสิ ริ ณ า พัฒ นะเมลื อ ง ผู้รั บ ผิ ดชอบสูงสุดในสายงานบัญ ชี แ ละการเงิ น ชี แ้ จงว่ า “อัต รา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากกาไรสุทธิที่
เพิ่มขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน” จะดาเนินการแก้ ไขข้ อมูลให้ ถกู ต้ องต่อไป
มติในวาระนี ต้ ้ องมีมติข องที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
220,225,655 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
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รวม
220,225,655 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 42 ราย
วาระที่ 2

รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ได้ รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็ นไปตามรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3) โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี ้
ด้ า นอุ ตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2561 มี ย อดผลิ ตรถยนต์ ตัง้ แต่เดือนมกราคมถึง ตุล าคมรวม
จานวน 1.801 ล้ านคัน คิดเป็ นร้ อยละ 91 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ประมาณการทัง้ ปี 2.080 ล้ านคัน
ซึ่ง เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 5 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปี 2560 ที่ มี จ านวน 1.989 ล้ า นคัน และมี ย อดผลิ ต
รถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่เป็ น CBU) ตังแต่
้ เดือนมกราคมถึงตุลาคมรวมจานวน 1.724 ล้ านคัน คิด
เป็ นร้ อยละ 84 เมื่อเปรี ยบเที ย บกับ ประมาณการทัง้ ปี 2.120 ล้ านคัน ซึ่งเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 3
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีจานวน 2.055 ล้ านคัน (ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)
ผลการดาเนินงาน พิจารณาปี 2561 เปรี ยบเทียบกับปี 2560
สายควบคุมรถยนต์
สัดส่วนยอดขายร้ อยละ 69 ยอดการผลิต 33.77 ล้ านเส้ น และมีสดั ส่วนทางการตลาด ร้ อยละ 70
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
สัดส่วนยอดขายร้ อยละ 13 ยอดการผลิต 8.99 ล้ านเส้ น และมีสดั ส่วนทางการตลาด ร้ อยละ 95
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
สัดส่วนยอดขายร้ อยละ 13 ยอดการผลิต 1.47 ล้ านเส้ น และมีสดั ส่วนทางการตลาด ร้ อยละ 15
ยอดขายลูกค้ าสูงสุด 5 อันดับแรก
บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท ออโต้ อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนปี 2561
ในปี 2561 บริ ษัทได้ ผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 ซึง่ มีคะแนนอยู่ที่ 94 คะแนน โดยผู้
ประเมินคือสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
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การเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC : Collective
Action Coalition)
หลังจากได้ การรั บรองเป็ นแนวร่ วมโครงการไปแล้ วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 บริ ษัทได้ ทบทวน
นโยบายเกี่ ย วกับ การต่อต้ านการทุจ ริ ตคอรั ป ชั่นในคู่มือหลัก ก ากับ ดูแ ลกิ จ การ รวมถึงถ่ ายทอด
นโยบายไปยังคูค่ ้ าอย่างสม่าเสมอทุกปี เช่น นโยบายงดรับของขวัญ เป็ นต้ น
ในปี 2561 ได้ ดาเนินการเตรี ยมยื่นขอต่อใบรับรอง (ต้ องดาเนินการทุกๆ 3 ปี ) ซึง่ จะหมดอายุในวันที่
22 กรกฎาคม 2562 โดยได้ นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องทังหมดเรี
้
ยบร้ อยแล้ วในวันที่ 15 มกราคม 2562
รางวัลหุ้นยัง่ ยืน (Thailand Sustainability Investment 2018)
ในปี 2561 บริ ษัทได้ รับรางวัลหุ้นยั่งยื นจากตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ในการเป็ นบริ ษัท
ที่ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม, สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น,
ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2
ผลการดาเนินงาน Solar Roof Top
เนื่องจากบริ ษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สงู สุด อีกทังยั
้ ง
ส่งผลดีตอ่ สิ่งแวดล้ อม จึงจัดทาโครงการ Solar Roof Top ใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะนี ้ได้
ดาเนินการแล้ วเสร็ จ เริ่ มใช้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทคาดว่าจะสามารถประหยัด
ค่าไฟได้ ปีละ 4.05 ล้ านบาท
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
-ไม่มีในวาระนี ้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติท่ ปี ระชุม
วาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2561

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สาหรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ แถลงต่อที่ ประชุมว่า งบการเงิ น ของ
บริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2561 ที่เสนอต่อที่ประชุมนี ้ ได้ ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2561 ที่จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิ ญประชุมแล้ ว (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3) สรุ ป
รายการที่สาคัญได้ ดงั นี ้
ในปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 3,107.02 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 201.34 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 6.93 โดยมี ก าไรขัน้ ต้ น ปี 2561 จ านวน 598.00 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี 2560
จานวน 77.10 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิปี 2561 จานวน 246.20 ล้ านบาท (หลังผลขาดทุนจากการ
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เปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 4.65
ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 70.20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.92 เมื่อเทียบกับรายได้
จากการขาย
คาอธิ บ ายและการวิเคราะห์ ฐ านะการเงิ นและผลการดาเนิ น งาน (MD&A : Management
Discussion and Analysis)
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน รายงานคาอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ดังนี ้
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น (Gross Profit Ratio) ของปี 2561 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.32 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องมาจากมีการบริ หารต้ นทุนและมีการควบคุมต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.45 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษัทที่ดีขึ ้น
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2561 เพิ่มขึ ้น 0.22 เท่า จากปี ก่อน เนื่องจากหนี ้สิน
หมุนเวียนลดลง
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2561 ลดลง 0.17 เท่า จากปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัท
จ่ายคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์
ปี 2561 เป็ นอีกปี ที่บริ ษัทสามารถพัฒนาผลการดาเนินงาน โดยมีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
6.93 และมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 42.53 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลมาจากการขยายฐาน
ลูกค้ าเพิ่มขึ ้น เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับกับรถรุ่ นใหม่ของลูกค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิต
ควบคุมค่าใช้ จ่าย และปรั บปรุ งกระบวนการดาเนิ นงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ในปั จจุบนั
รายได้ จากการขายในปี 2561 เท่ากับ 3,107.02 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 201.34 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.93
เนื่องจากได้ รับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้น มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ ้น และรวมถึงตลาดรถยนต์เริ่ ม
ฟื น้ ตัว นอกจากนี ้ ต้ นทุนขายลดลงร้ อยละ 1.32 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลงร้ อยละ 0.52
เนื่องจากการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ อัตราค่าใช้ จ่ายทางการเงิ น
ลดลงร้ อยละ 0.21 เนื่องจากจ่ายคืนเงินกู้ทาให้ ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ย้ ลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบในช่วงเวลา
เดียวกันกับปี ก่อน
ในปี 2561 บริ ษัทมีการลงทุนวิจยั และพัฒนาด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 3.8 ล้ าน
บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
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กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี 2561 เท่ากับ 246.20 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นกว่าปี 2560 เท่ากับ 70.20
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 39.89 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ และการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการ
ผลิ ต รวมถึงการควบคุมค่าใช้ จ่ ายด้ านต่างๆ และในปี 2561 มีผ ลขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการเรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 4.65 ล้ านบาท
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ตา่ งๆ มีการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ ้น ตลาดรถยนต์และชิ ้นส่วนมี
ปริ มาณการสัง่ ซื ้อที่ เพิ่มมากขึ ้นตามความต้ องการของผู้บริ โภค ซึง่ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศ และการส่งออกที่เริ่ มปรับตัวดีขึ ้น ประกอบกับบริ ษัทยังคงดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ ที่ตงไว้
ั้
จึงประเมินว่าปั จจัยต่างๆ ส่งผลให้ บริ ษัทเติบโตได้ มากขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. นางสาวศิริพร ขัตตพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
(1) ในรายงานประจาปี ระบุวา่ เหตุใดจึงมีจานวนสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น
(2) เหตุใดจึงมีการโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็ นอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นจากปี 2560
(3) บริ ษัทได้ กาหนดระยะเวลาอายุของลูกหนี ้ในรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อไม่
(4) เหตุใดบริ ษัทจึงไม่ได้ ตงส
ั ้ ารองสาหรับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 29.5 ก) คดีฟ้องร้ องกับ
กรมศุลกากร
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดั การ อธิบายว่า
(1) สาเหตุที่มีจานวนสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเป็ นช่วงเวลานับสต็อกสินค้ า โดยนโยบายการ
ควบคุมสต็อกยังคงเป็ นเช่นเดิม
(2) การโอนสินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็ นอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ หมายถึงบริ ษัทมีการลงทุนสินทรั พย์
เพิ่มขึ ้น
(3) บริ ษัทกาหนดอายุของลูกหนีต้ ามมาตรฐาน ซึง่ ใช้ กับลูกหนี ้ทุกราย ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษัทที่มีความ
เกี่ยวโยงกันหรื อไม่
(4) กรณี คดี ฟ้องร้ องกับ กรมศุลกากร เป็ นเหตุการณ์ ปกติส าหรั บ บริ ษัท ที่ มีการน าเข้ า สิน ค้ า จาก
ต่างประเทศ และบริ ษัทมีความมัน่ ใจเนื่องจากดาเนินงานอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
มติในวาระนี ต้ ้ องมีมติข องที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ประชุมมีมติ อนุมัติงบการเงิ น ของบริ ษัท สาหรั บ รอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
220,355,656 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
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รวม
220,355,656 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 44 ราย
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปั นผลประจาปี
2561
นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงว่า เมื่อที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 แล้ ว บริ ษัทมีกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นเงิน
จานวน 250,850,000 ล้ านบาท (ก่อนผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่ องผลประโยชน์
พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 4.65 ล้ านบาท) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาจัดสรรกาไรประจาปี 2561 ดังนี ้
1. การจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ สารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรร
เพิ่มเติมอีก
2. การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ตามผลการดาเนินงานในอัตราไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 25 ของกาไรสุทธิประจาปี คณะกรรมการได้ พิจารณาแผนการลงทุน ความจาเป็ น ความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัทโดยรวม จึง เสนอ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึง่ บาท) รวมเป็ น 259,800,000 บาท (สองร้ อยห้ าสิบเก้ า
ล้ านแปดแสนบาทถ้ วน) หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 103.57 ของกาไรสุทธิประจาปี 2561
โดยได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในปี 2561 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คงเหลือ
จ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) รวมเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ ายเป็ น
เงิน 155,880,000 บาท
ซึง่ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 29 มกราคม 2562 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผล ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากกาไรสุทธิ และกาไรสะสมของ
กิจการที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล คือ กาไรสุทธิจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI)
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2560 และ 2561 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลสูงกว่ากาไร
สุทธิมาตลอด ในปี ถดั ไปจะยังคงใช้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลแบบเดิมหรื อไม่ และกรณีที่นาเงินกาไร
สะสมมาจ่ายเป็ นเงินปั นผล ขณะนี ้มีกาไรสะสมคงเหลือเท่าไร แสดงว่า บริ ษัทยังไม่มีโครงการขยาย
ธุรกิจใช่หรื อไม่
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดั การ อธิบายว่า บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ตามผลการดาเนินงานในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 ของกาไรสุทธิ ประจาปี
และบริ ษั ท ได้ ป ฏิ บัติ ตามนโยบายดัง กล่ าวอย่ า งเคร่ งครั ด นอกเหนื อ จากนโยบายข้ างต้ น การ
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พิจารณาจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยู่กบั สภาพเศรษฐกิจ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึง่ ต้ องได้ รับเงินปั นผลที่
เหมาะสม ตลอดจนความสอดคล้ องกับการใช้ สิทธิประโยชน์ของกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) ด้ วย
กรณีที่นาเงินกาไรสะสมมาจ่ายเป็ นเงินปั นผล ขณะนี ้มีกาไรสะสมคงเหลือ 932 ล้ านบาท (อ้ างอิงงบ
การแสดงฐานะทางการเงินที่ได้ เปิ ดเผย) ซึง่ เพียงพอทังสถานการณ์
้
ปกติและฉุกเฉิน (ถ้ ามี) ในส่วน
โครงการลงทุนขยายธุรกิจ ทางบริ ษัทได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะนาเสนอผู้ถือหุ้นในช่วงถัดไป
มติในวาระนี ต้ ้ องมีมติข องที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และ
ให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามรายละเอียดข้ างต้ นทุกประการ
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
220,360,656
เห็นด้เสี
วยยง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
220,360,656 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 45 ราย
มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม เลขานุการบริ ษัท ชีแ้ จงว่า เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นไปตามหลักกากับ
ดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระคือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร,
นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร, นายอภินนั ท์ ณ ระนอง และนายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ ได้ แสดงความประสงค์ขอ
ออกจากที่ประชุมและไม่มีสว่ นร่ วมใด ๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม
และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทซึ่งกาหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทังหมด
้
โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง นัน้
ในการประชุมนี ้จึงมีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน คือ
1) นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
กรรมการ
2) นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร
กรรมการ
3) นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการ
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4) นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการ

จากการที่บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ สิทธิ ในการเสนอชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อ
เข้ ารั บการพิจารณาคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้ องออกตามวาระ
นับตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัท
ก าหนดนั น้ ปรากฎว่ า ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นรายใดเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เข้ ารั บ
การพิจารณาคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการแต่อย่างใด
ทางคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย เห็นว่า รายชื่อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ให้ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ ทัง้ 4 ท่านนัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดารง
ตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน เป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ สงู เข้ าใจการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นอย่างดี เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดต้ องออกตาม
วาระจานวน 4 ท่าน ดังรายชื่อข้ างต้ น กลับเข้ ารับตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงเพิ่มว่า รายละเอียดและประสบการณ์ การทางาน
ของกรรมการแต่ละท่าน ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
-ไม่มีมติในวาระนี ต้ ้ องมีมติข องที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเพื่ อเป็ น ไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี จึงขอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาลงมติก ารแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการครัง้ ละ 1 ท่าน ดังนี ้
1. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
กรรมการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก นายทวีฉตั ร จุฬางกูร กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
193,773,556เห็เสีนด้ยวงย คิดเป็ นร้ อยละ 97.2975
ไม่เห็นด้ วย
3,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0017
งดออกเสียง 5,378,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.7008
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
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รวม
199,155,756 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 45 ราย

100

2. นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร
กรรมการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
214,981,856เห็เสีนด้ยวงย คิดเป็ นร้ อยละ 97.5591
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง 5,378,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.4409
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
220,360,656 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 45 ราย
3. นายอภินนั ท์ ณ ระนอง

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก นายอภินันท์ ณ ระนอง กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
214,981,756เห็เสีนด้ยวงย คิดเป็ นร้ อยละ 97.5590
ไม่เห็นด้ วย
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.000045
งดออกเสียง 5,378,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.4409
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
220,360,656 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 45 ราย
4. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
214,981,856เห็เสีนด้ยวงย คิดเป็ นร้ อยละ 97.5591
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง 5,378,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.4409
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
220,360,656 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 45 ราย
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วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยประจาปี 2562
นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้ เหมาะสมกับ
ภาระหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของกรรมการ โดยอ้ างอิงจากกิจการที่ มีรายได้ ในระดับเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ และกาไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงิน
ปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท รวมถึงจานวนกรรมการของบริ ษัทในปั จจุบนั และคณะกรรมการบริ ษัท
เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่ อย
1. ค่ าตอบแทนประจาปี โดยมีวงเงินไม่เกิน
1. 1 ค่าเบี ้ยประชุม (ต่อครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม)
 ประธานกรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย

ปี 2561
6 ล้ านบาท

ปี 2562
6 ล้ านบาท

35,000 บาท
25,000 บาท

35,000 บาท
25,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6

1.2 บำเหน็จกรรมกำรของบริ ษัท จ่ำยในอัตรำ
1.50% ของเงินปั นผลที่จ่ำย
2. สิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ

1.50% /
1.50% /
ปี 2560
ปี 2561
ค่าตอบแทนกรณี
ค่าตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรื อ กรรมการลาออกหรื อ
พ้ นจากตาแหน่ง*
พ้ นจากตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรื อพ้ นจากตาแหน่ง
 คาจากัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
 กรรมการต้ องดารงตาแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ปฏิทนิ ติดต่อกัน
 จ่ายเมื่อกรรมการได้ ลาออก หรื อพ้ นจากตาแหน่ง โดยกาหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออก
หรื อพ้ นจากตาแหน่งมีผลบังคับ
 ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ ทงปี
ั ้ / 12) x จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี )
*ได้ รับการอนุมตั จิ ากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เป็ นปี แรก

ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีค่าตอบแทนกรรมการลาออกจากตาแหน่ง ว่าบริ ษัท
เคยมีการจ่ายค่าตอบแทนตามจานวนที่กล่าวข้ างต้ นหรื อไม่ และจานวนเท่าไร
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่งไปเป็ น จานวน 3 ครั ง้ ซึ่งทัง้ หมดดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอย่างครบถ้ วน
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มติในวาระนี ้ต้ องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุ มมี มติ อนุ มัติก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่ อ ย
ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้ เสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
220,360,656
เห็นด้เสี
วยยง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
220,360,656 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 45 ราย
มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562
นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม เลขานุการบริ ษัท แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัดมาตรา 120 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของ
บริ ษัททุกปี และแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ที่มีการปรับเกณฑ์ หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล โดยให้ บริ ษัทจดทะเบียน
ต้ องเปลี่ยนผู้สอบบัญ ชีเมื่อครบ 7 ปี และต้ องเว้ นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี (จากเดิมที่ต้อง
เปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้ นวรรค 2 ปี ) ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มความเป็ นอิสระและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ผ้ ู
ลงทุนในการใช้ รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562 ดังต่อไปนี ้
1. นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 และ/หรื อ
2. นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 และ/หรื อ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทในปี 2558, 2559, 2560 และ 2561)
จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
นับจนถึงงวดบัญชีปี 2562 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสุตา จริ ยธนากร เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท เป็ น ปี ที่ห ก นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี และเป็ นผู้แ สดงความเห็น ต่องบ
การเงินของบริ ษัทเป็ นปี ที่ห้า แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด พร้ อมทังก
้ าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 1,180,000 บาท แบ่งเป็ นค่าตรวจสอบงบประจาปี 700,000
บาท และค่าสอบทานงบไตรมาส 480,000 บาท ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI จานวน 340,000 บาท
รวมทังสิ
้ ้น 1,520,000 บาท
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ทัง้ นี ้ ผู้ส อบบัญชี ที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นผู้ส อบบัญชี ของบริ ษัทไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าตรวจสอบ BOI ในปี นีม้ ีค่าใช้ จ่ายสูงขึ ้นจากปี ก่อน
เนื่องจากสาเหตุใด
นางพูน นารถ เผ่าเจริ ญ ผู้สอบบัญชี และผู้แสดงความเห็นต่องบการเงิ น ของบริ ษัท จากบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ชีแ้ จงว่า สาเหตุค่าตรวจสอบ BOI ในปี นีม้ ีค่าใช้ จ่ายสูงขึน้ เนื่องจากมีการ
ปรับเพื่อให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนการทางานและขอบเขตการปฎิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชี
มติในวาระนี ต้ ้ องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2562 ตามรายละเอียดที่ได้ เสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
220,360,656
เห็นด้เสี
วยยง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
220,360,656 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 45 ราย
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
วาระนีก้ าหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามข้ อสังสัย และ/หรื อ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ชีแ้ จงข้ อ
ซักถามหรื อข้ อสงสัยต่างๆ (ถ้ ามี) จะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ หรื อลง
มติใดๆ ในวาระนี ้
จากนัน้ นายสริ ศ พัฒ นะเมลื อง กรรมการและกรรมการผู้ จัด การ จึ งได้ ร ายงานข้ อ มูล เกี่ ย วกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุ ปเนื ้อหาได้ ดงั นี ้
โครงการพัฒนารถกระบะร่ วมกันระหว่าง Mazda และ Isuzu
การร่ วมมือกันครั ง้ นี ้ Isuzu จะนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและเครื่ องยนต์ที่ใช้ ในการพัฒนารถกระบะรุ่ น
Isuzu D-Max มาพัฒนารถกระบะค่าย Mazda ทาให้ ค่าย Mazda สามารถผลิตรถกระบะออกสู่
ตลาดได้ อย่างต่อเนื่องอีกครัง้
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โครงการพื ้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)
เดิมเขตพื น้ ที่ พัฒนาเศรษฐกิ จภาคตะวันออกประกอบด้ วยจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิ งเทรา
ต่อมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความเห็นสนับสนุนการขยายพื ้นที่เพิ่มเติม 4 จังหวัด ได้ แก่
จังหวัดปราจี นบุรี สระแก้ ว จันทบุรี และตราด โดยจังหวัดปราจีนบุรีมีจุดเด่นด้ านสถานที่ตงนิ
ั ้ คม
อุตสาหกรรมต่างๆ จังหวัด จันทบุรี และตราดมีจุดเด่น ด้ านแหล่งวัตถุดิบ ด้ านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว และจังหวัดสระแก้ วมีจุดเด่นทางด้ านการพัฒนาให้ เป็ นศูนย์ กลางธุรกิจสุขภาพและธุรกิจ
การศึกษา ซึง่ จุดเด่นต่างๆ ที่กล่าวข้ างต้ นสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดการทาธุรกิจ
ในเขตพื ้นที่อีอีซี
โดยในโครงการอีอีซีได้ เพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่มี
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต จากเดิม 5 อุตสาหกรรม (First S-Curve) ดังนี ้
5 อุตสาหกรรม First S-Curve
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ (Smart Electronics)
3. อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม รายได้ ดี และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุณ ภาพ ( Affluent,
Medical and Wellness Tourism)
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5. อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร (Food for the future)
5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
1. หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics)
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3. อุตสาหกรรมเชื ้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)
4. อุตสาหกรรมดิจิทลั (Digital)
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
โดยทุกอุตสาหกรรมจะเพิ่มมูลค่าในการทาธุรกิจทัง้ ในด้ านการจ้ างงาน การส่งเสริ มการทาธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงส่งผลดีต่อบริ ษัท เนื่องจากมีการพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทลั เป็ นต้ น
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้ อแห่งชาติ
ความคืบ หน้ า ศูนย์ ทดสอบยานยนต์ แ ละยางล้ อแห่ งชาติ ณ จังหวัดฉะเชิ งเทรา ดาเนิ น การโดย
สถาบันยานยนต์ ซึ่ง มีจุดประสงค์ เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพให้ ประเทศไทยมีศูนย์ ทดสอบยานยนต์
และยางล้ อมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานโลก และยกระดับสู่การเป็ นศูนย์ ก ลางการทดสอบของ
ภูมิภาคอาเซียนโดยมีเป้าหมายให้ นัก ลงทุน ในภูมิภาคอาซีย นและผู้ผลิตยานยนต์ ทั่วโลกมาใช้
ประเทศไทยเป็ นฐานด้ านการวิจัย ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ ผลิตยานยนต์ในประเทศ สามารถลดค่าใช้ จ่าย
จากเดิมที่ต้องส่งไปทดสอบในต่างประเทศ
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วิวฒ
ั นาการรถยนต์ในประเทศไทย
ในปั จ จุบัน รถยนต์ ที่ ใช้ ในประเทศไทยมี 3 ประเภท คือ 1. กลุ่มรถที่ ใ ช้ น า้ มันขับ เคลื่อนหรื อ
เครื่ องยนต์สนั ดาบภายใน (Diesel & Petrol Vehicle) 2. กลุม่ รถที่มีการใช้ น ้ามันและพลังงานไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่ เป็ นตัวขับเคลื่อน (Hybrid Electric Vehicle : HEV) และ 3.กลุ่มรถที่มีการใช้ น ้ามัน
และพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เป็ น ตัวขับ เคลื่ อน และสามารถชาร์ จไฟได้ (Plug-in Hybrid
Electric Vehicle : PHEV) ทังนี
้ ้ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ ภายในปี 2579 ประเทศไทยจะผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25 ของรถยนต์ทงหมดในประเทศ
ั้
อย่างไรก็ตามปั จจุบนั รถยนต์
ไฟฟ้ายังประสบปั ญหาแบตเตอรี่ ที่ราคายังสูงอยู่
การอนุมตั ิโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดย BOI
1. การลงทุนก่อตังโรงงานผลิ
้
ตแบตเตอร์ รี่ มีผ้ ผู ลิตผ่านการอนุมตั ิ 3 ราย ได้ แก่ ค่ายรถยนต์ BMW
Mercedes-Benz และ Toyota
2. การลงทุนผลิตรถยนต์ไฮบริ ด มีผ้ ผู ลิตผ่านการอนุมตั ิ 6 ราย ได้ แก่ ค่ายรถยนต์ Toyota, Honda,
Nissan, Mazda, AutoAlliance และ Suzuki
3. การลงทุนผลิตรถยนต์ปลัก๊ อิน ไฮบริ ด มีผ้ ผู ลิตผ่านการอนุมตั ิ 3 ราย ได้ แก่ ค่ายรถยนต์ BMW
Mercedes-Benz และ MG
4. การลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มีผ้ ผู ลิตผ่านการอนุมตั ิ 1 ราย ได้ แก่ ค่ายรถยนต์ Fomm
ทังนี
้ ้เป็ นการยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ยังคงเชื่อมัน่ ในการเลือกประเทศไทยเป็ นฐานการลงทุน
และผลิตรถยนต์ ซึง่ จะทาให้ ยอดการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ ้นตามเป้าหมายได้
TSC Future model
Future model เป็ นข้ อมูลการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่บริ ษัทได้ รับการตอบรับจากคู่ค้าเรี ยบร้ อยแล้ วในปี
2561 สาหรับรถยนต์รุ่นใหม่อื่นๆ นอกเหนือจากนีท้ ี่จะเกิดในปี 2562 - 2567 อยู่ในขันตอนระหว่
้
าง
การเจรจาทาธุรกิจร่ วมกัน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)
บริ ษัท พัฒ นาสิ น ค้ า ใหม่ๆ ร่ วมกับ บริ ษั ท ร่ วมทุน และสถาบัน การศึก ษาอย่ า งต่ อเนื่ อ ง ตัว อย่ า ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ แก่ Door Module, Power Slide Door, Power Liftgate, Trunk Opener Foot
Sensor, Trialgate Absorbor เป็ นต้ น
Automation
บริ ษัทเริ่ มใช้ เทคโนโลยีเครื่ องจักรอัตโนมัติ รวมถึงหุ่นยนต์ ในส่วนงานผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์มากขึ ้น
จากนัน้ เป็ นช่วงเวลาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรื อให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
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1. นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากในปี นี ้มีการเปลี่ยนประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารคนใหม่ จึงขอทราบวิสยั ทัศน์ในการทางานของคุณทวีฉตั ร จุฬางกูร
นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า จากประสบการณ์ การทางาน
ในธุร กิ จ ยานยนต์ รวมถึงเป็ น ผู้บริ หารด้ านการเงิ น มามากกว่า 20 ปี อีกทัง้ มีการศึกษางานใน
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทาให้ มีความมัน่ ใจในการนาประสบการณ์ ความรู้ มาปรับปรุ งและขยาย
ธุรกิจให้ เติบโตขึ ้นอย่างยัง่ ยืนได้ แน่นอน
2. นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการรายงานข้ อมูล Future model ในปี 2564-2567
มีรุ่นรถที่ได้ รับการตอบรั บจากคู่ค้าน้ อยลงเมื่อเทียบกับปี 2562 และ 2563 แสดงว่ามีการลงทุน
น้ อยลงหรื อไม่ และรุ่ นต่างๆ ที่กล่าวไว้ ข้างต้ นได้ รวมถึงประเภทรถยนต์ EV แล้ วหรื อไม่
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดั การ อธิบายว่า ข้ อมูลรุ่ นรถในปี 2564-2567 มี
จานวนน้ อยเนื่องจากเป็ นการระบุโดยประมาณเท่านัน้ ยังมีค่คู ้ าอีกหลายรายอยู่ในขัน้ ตอนระหว่าง
การเจรจาร่ วมกัน ข้ อมูลที่นาเสนอเป็ นเพียงข้ อมูลที่สามารถเปิ ดเผยได้ ในขณะนี ้เท่านัน้
3. นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการรายงานข้ อมูล 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10
S-Curve) ซึ่งนอกจากบริ ษัทได้ รับผลประโยชน์ จากการต่อยอดอุตสาหกรรมการบิ นและโลจิสติกส์
และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่แล้ ว บริ ษัทได้ รับประโยชน์ในด้ านอื่นอีกหรื อไม่
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิ บายว่า นอกจากอุตสาหกรรมการบิ น
และโลจิ ส ติก ส์ และอุต สาหกรรมยานยนต์ ส มัย ใหม่ แ ล้ ว บริ ษั ท ยังมี โอกาสได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรื อ อุตสาหกรรมดิจิทลั ซึง่ สามารถนามาต่อยอดใน
การพัฒนาธุรกิจการผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ของบริ ษัทได้
4. นายวุฒิชัย อินแป้น ผู้รับมอบฉันทะนางธัญญารั ตน์ แก้ วพิทกั ษ์ สอบถามว่า จุดแข็งของบริ ษัท
TSC ที่แตกต่างจากบริ ษัทคูแ่ ข่งคืออะไร
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดั การ อธิบายว่า จุดแข็งของบริ ษัทที่แตกต่างจาก
คูแ่ ข่งคือ TSC เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับ 2 กลุม่ ธุรกิจที่เข้ มแข็ง คือกลุ่มซัมมิท คอร์ ปเปอเรชัน่ และHi–lex
Corporation ซึ่งมีประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี มีการเติบโต
ก้ าวหน้ าเป็ นอย่างดี มีการแบ่งปั นความรู้ และเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริ ษัทมี
มีการพัฒนาร่ วมด้ วย นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีคณะผู้บริ หารที่มี ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ซึง่ มี
ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาบริ ษัทตามวิสยั ทัศน์ที่วางไว้
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร กล่าวในนามของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะผู้บริ หาร ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุม
และขอบคุณสาหรับความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ที่ให้ กบั บริ ษัทเสมอมา
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นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร กล่าวในตอนท้ ายว่า ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจได้ วา่ คณะกรรมการบริ ษัท จะมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
กากับดูแลกิจการ ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ บริ ษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล ก้ าวหน้ าอย่างไม่
หยุดยัง้ เพื่อเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกอย่างยัง่ ยืนต่อไป

ปิ ดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

สรรเสริ ญ จุฬางกูร

ประธานที่ประชุม

(นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กสิ ตา พิ ทกั ษ์ สงคราม

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม)
เลขานุการบริ ษัท

ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว มาที่เลขานุการบริษัท
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 หรื ออีเมล์ ir@thaisteelcable.com
ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562
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