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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
 
 
วัน เวลา และสถานที่  
ประชุมเมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา
เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม                                                 
1. นายสรรเสริญ  จฬุางกรู        ประธานกรรมการ 
2. นายทวีฉตัร   จฬุางกรู  กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู  กรรมการ 
4. นายสริศ     พฒันะเมลือง  กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ  
5. นายสนัติ  พฒันะเมลือง กรรมการ 
6. นายฮาจิเมะ คาโตะ   กรรมการ 
7. นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ      

8. นายอภินนัท์   ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

9. นายฉตัรชยั    เอียสกลุ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

10. นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

11. นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 
      
คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ ร้อยละ 90.91 ของกรรมการทัง้หมด 
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กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมากาโต  เทราอรุา กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพนูนารถ        เผ่าเจริญ       ผู้สอบบัญชีและผู้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทจาก

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายพลกฤติ   รัตนพฤกษ์พนัธ์  ผู้จดัการอาวโุสจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. นางสาววิมพ์วิภา  สนุทรวิริยะวงศ์  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชีอาวโุสจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
4. นางกสิตา    พิทกัษ์สงคราม  เลขานกุารบริษัท 
 
ก่อนประชุม 
นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี (รายช่ือดงั
รายละเอียดข้างต้น) และกลา่วชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบขัน้ตอนการด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2562 
ดงันี ้
1. ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม  โดยผู้ช่วยประธาน 
ท่ีประชมุจะชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในรายละเอียดของแตล่ะวาระ 
2. สิทธิในการแสดงความเห็น 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม เชิญท่ี
ไมโครโฟน และแนะน าตวัโดยการบอกช่ือ-สกลุ หากเป็นผู้ ท่ีรับมอบฉนัทะ ก็ขอให้แจ้งช่ือของผู้มอบฉันทะด้วย เพ่ือ
บนัทึกข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม ช่ือผู้ ถือหุ้นลงในรายงานการประชุม  หากท่านผู้ ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซกัถาม
อื่นๆ เก่ียวกบับริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามในวาระอื่นๆ หรือน าส่งค าถามโดยกรอก
ลงในแบบฟอร์มค าถามท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ จดุลงทะเบียน แล้วน าสง่ให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือชีแ้จงในท่ีประชมุตอ่ไป 
3. วิธีการลงคะแนน 

3.1 ใช้วิธีการลงคะแนน โดยใช้บตัรลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและน าส่งให้เจ้าหน้าท่ี โดย
ในบตัรแตล่ะใบจะแสดงหมายเลขและช่ือวาระก ากบัไว้แล้ว 

3.2 ใช้วิธีการนบัคะแนนของ ผู้ ท่ีมาประชุมด้วยตนเองด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง 
(1 Share : 1 Vote) เม่ือสิน้สดุการรายงานในแตล่ะวาระ ผู้ช่วยด าเนินการประชมุจะแจ้งให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึน้ จากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปเก็บใบ
ลงคะแนนในส่วนท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพ่ือรวบรวมคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมประชมุและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนัน้  บริษัทได้น าคะแนนเสียงการลงมติตามวาระ
นัน้ๆ ของผู้ ถือหุ้นท่ี “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบนัทกึไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วทัง้หมด 

บตัรเสีย หมายถึง บตัรคะแนนท่ีลงเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ท่ีไม่ได้มีการลงลายมือช่ือก ากบัไว้
หรือมีการลงคะแนนเสียงไมช่ดัเจนและไมถ่กูต้อง 

3.3 ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติในแต่ละวาระนัน้ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ี
ลงคะแนนเสียง “ไมเ่ห็นด้วย”, “งดออกเสียง”  และ “บตัรเสีย” ในแตล่ะวาระเท่านัน้ และจะน าคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” ดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
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เสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ โดยจะมีการสรุปคะแนนหลงัจาก
น าเสนอจบในแตล่ะวาระ  

3.4 ส าหรับวาระการแตง่ตัง้กรรมการ บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนทกุใบ 
3.5 ในทุกวาระของการประชุม เมื่อมีการเก็บใบลงคะแนนจากท่ีประชุมเสร็จสิน้แล้ว หากผู้ ถือหุ้นท่านใดส่ง  

ใบลงคะแนนในสว่นท่ี “ไมเ่ห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” เพ่ิมเติมในภายหลงั บริษัทจะไมน่ าบตัรคะแนน
สว่นนัน้ไปค านวณ 

3.6 ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีมาลงทะเบียนหลงัจากการประชุมเร่ิมแล้ว เจ้าหน้าท่ีท่ีจุดลงทะเบียนจะไม่ออกใบ
ลงคะแนน และไมน่บัเป็นองค์ประชมุ  ส าหรับวาระการประชมุท่ีมีการน าเสนอตอ่ท่ีประชมุแล้ว 

3.7 ส าหรับใบลงคะแนนในส่วนท่ี “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนท่ีไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม  หรือในกรณีท่ี 
ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลบัก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้น าส่งบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ี ณ จุดนับ
คะแนนก่อนออกจากท่ีประชมุ 

3.8 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือช่ือของผู้ เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน  ทัง้นีเ้พ่ือ
ความถกูต้องและสามารถตรวจสอบได้ 
4. การเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น การเสนอช่ือกรรมการ และการสง่ค าถามลว่งหน้า 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิ  ตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 และสิน้สดุในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถงึคราวต้องออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีบริษัทก าหนด ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในครัง้นีแ้ละไม่มีผู้ ถือ
หุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แตอ่ย่างใด  นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถ
สง่ค าถามเก่ียวกบับริษัทมาเป็นการลว่งหน้า ภายในวนัท่ี 8 มกราคม 2562 ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสง่ค าถาม 
 
และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อยเป็นตวัแทนอิสระ
และคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุ โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้
ด้วยการลงช่ือ ณ จดุตรวจสอบเอกสาร โดยผู้ ท่ีแสดงความประสงค์เป็นท่านแรก คือ นางศภิุสรา เกียรติคณารัตน์  
 
และเพ่ือให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรับ
โทรศพัท์เป็นระบบสัน่  
 
เร่ิมประชุม 
นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม เลขานกุารบริษัท แจ้งวา่การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท มีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมจ านวน 40 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.50 และมาด้วยการรับ
มอบฉนัทะจ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.50 นบัจ านวนหุ้นได้ 220,203,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7589 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 
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นายสรรเสริญ  จฬุางกรู ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม  แจ้งต่อไปว่า
ในวนันีม้ีวาระการประชุมทัง้หมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเวบ็เพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
 
ประธานท่ีประชุม มอบหมายให้นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ช่วยประธานท่ี
ประชมุ ในการด าเนินการประชมุตอ่ไป  
 
จากนัน้นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้น าเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงัตอ่ไปนี ้ 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวา่บริษัทได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2)  โดยมีวาระทัง้หมดจ านวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดท่ี
ส าคญัท่ีผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมแล้วให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับรอง
รายงานประชมุดงักลา่ว   
 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
1.  นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ จากรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 วาระท่ี 3 
พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 ในส่วนของค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน เพราะเหตใุดจึง
ระบวุา่ ก าไรสทุธิท่ีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ทัง้ท่ีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือ
หุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สงูกวา่ปี 2559 

   
นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง ผู้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า “อัตรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สงูกว่าปี 2559 เน่ืองจากก าไรสทุธิท่ี
เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน”  จะด าเนินการแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้องตอ่ไป 
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2561 ซึ่งประชุม

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย         220,225,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
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 รวม 220,225,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 42 ราย 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2561 ท่ีผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงันี ้
 
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2561 มียอดผลิตรถยนต์ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมรวม
จ านวน 1.801 ล้านคนั คิดเป็นร้อยละ 91 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทัง้ปี 2.080 ล้านคนั  
ซึ่งเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ท่ีมีจ านวน 1.989 ล้านคัน และมียอดผลิต
รถจกัรยานยนต์ (เฉพาะท่ีเป็น CBU) ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงตลุาคมรวมจ านวน 1.724 ล้านคนั คิด
เป็นร้อยละ 84 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทัง้ปี 2.120 ล้านคัน ซึ่งเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ท่ีมีจ านวน 2.055 ล้านคนั (ท่ีมา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561) 
 

 ผลการด าเนินงาน พิจารณาปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 
สายควบคมุรถยนต์  
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 69 ยอดการผลิต 33.77 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 70 
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 8.99 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 95 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 1.47 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 15 
 
ยอดขายลกูค้าสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 
บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 ผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2561 

ในปี 2561 บริษัทได้ผลคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 ซึง่มีคะแนนอยู่ท่ี 94 คะแนน โดยผู้
ประเมินคือสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective 
 Action Coalition) 

หลงัจากได้การรับรองเป็นแนวร่วมโครงการไปแล้วเมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ทบทวน
นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในคู่มือหลักก ากับดูแลกิจการ รวมถึงถ่ายทอด
นโยบายไปยงัคูค้่าอย่างสม ่าเสมอทกุปี เช่น นโยบายงดรับของขวญั เป็นต้น 

 
ในปี 2561 ได้ด าเนินการเตรียมย่ืนขอต่อใบรับรอง (ต้องด าเนินการทุกๆ 3 ปี) ซึง่จะหมดอายุในวนัท่ี 
22 กรกฎาคม 2562  โดยได้น าสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 15 มกราคม 2562   
 

 รางวลัหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment 2018)   
ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลหุ้ นยั่งยืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัท 
ท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม, สงัคม และบรรษัทภิบาล เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น,  
ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2   

 
 ผลการด าเนินงาน Solar Roof Top   

เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงูสดุ อีกทัง้ยัง
สง่ผลดีตอ่สิ่งแวดล้อม จงึจดัท าโครงการ Solar Roof Top ใช้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ขณะนีไ้ด้
ด าเนินการแล้วเสร็จ เร่ิมใช้เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทคาดว่าจะสามารถประหยดั
คา่ไฟได้ปีละ 4.05 ล้านบาท 

 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
-ไมม่ี- 

   
ในวาระนีไ้มต้่องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท  ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินของ

บริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน2561 ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมนี ้ได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 ท่ีจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3) สรุป
รายการที่ส าคญัได้ดงันี ้
 
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,107.02 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จ านวน 201.34 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 6.93 โดยมีก าไรขัน้ต้นปี 2561 จ านวน 598.00 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 
จ านวน 77.10 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิปี 2561 จ านวน 246.20 ล้านบาท  (หลงัผลขาดทุนจากการ
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เปลี่ยนแปลงประมาณการเร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เท่ากบั 4.65 
ล้านบาท) เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จ านวน 70.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.92 เมื่อเทียบกบัรายได้
จากการขาย 

 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  (MD&A : Management 
Discussion and Analysis) 
นางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน รายงานค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   ดงันี ้
 
อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2561 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.32 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองมาจากมีการบริหารต้นทนุและมีการควบคมุต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.45 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทท่ีดีขึน้ 
 
อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียน (Current Ratio) ปี 2561 เพ่ิมขึน้ 0.22 เท่า จากปีก่อน เน่ืองจากหนีส้ิน
หมนุเวียนลดลง 
 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2561 ลดลง 0.17 เท่า จากปีก่อน เน่ืองจากบริษัท
จ่ายคืนเงินกู้ ยืมธนาคารพาณิชย์ 
 
ปี 2561 เป็นอีกปีท่ีบริษัทสามารถพฒันาผลการด าเนินงาน โดยมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
6.93 และมีก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 42.53 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายฐาน
ลกูค้าเพ่ิมขึน้ เพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ือรองรับกบัรถรุ่นใหมข่องลกูค้า รวมถงึการควบคมุต้นทนุการผลิต 
ควบคุมค่าใช้จ่าย และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจบุนั 
 
รายได้จากการขายในปี 2561 เท่ากบั 3,107.02 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 201.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.93 
เน่ืองจากได้รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าเพ่ิมมากขึน้ มีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  เพ่ิมขึน้ และรวมถึงตลาดรถยนต์เร่ิม
ฟืน้ตวั นอกจากนี ้ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 1.32 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 0.52 
เน่ืองจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ อตัราค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ลดลงร้อยละ 0.21 เน่ืองจากจ่ายคืนเงินกู้ท าให้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลา
เดียวกนักบัปีก่อน  
 
ในปี 2561 บริษัทมีการลงทนุวิจยัและพฒันาด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 3.8 ล้าน
บาท เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง 
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ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2561 เท่ากบั 246.20 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้กว่าปี 2560 เท่ากบั 70.20 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.89 เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ และในปี 2561 มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการเร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เท่ากบั 4.65 ล้านบาท 

 
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ตา่งๆ มีการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหมอ่อกสู่ตลาดมากขึน้ ตลาดรถยนต์และชิน้ส่วนมี
ปริมาณการสัง่ซือ้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ตามความต้องการของผู้ บริโภค ซึง่สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศ และการสง่ออกท่ีเร่ิมปรับตวัดีขึน้ ประกอบกบับริษัทยงัคงด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ท่ีตัง้ไว้ 
จงึประเมินวา่ปัจจยัตา่งๆ สง่ผลให้บริษัทเติบโตได้มากขึน้จากปีท่ีผ่านมา 
 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
1. นางสาวศิริพร ขตัตพงศ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่  
(1) ในรายงานประจ าปีระบวุา่ เหตใุดจงึมีจ านวนสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้  
(2) เหตใุดจงึมีการโอนสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นไปเป็นอปุกรณ์เพ่ิมขึน้จากปี 2560   
(3) บริษัทได้ก าหนดระยะเวลาอายขุองลกูหนีใ้นรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือไม ่ 
(4) เหตใุดบริษัทจึงไม่ได้ตัง้ส ารองส าหรับหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 29.5 ก) คดีฟ้องร้องกบั

กรมศลุกากร  
 
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายวา่  
(1) สาเหตุท่ีมีจ านวนสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้เน่ืองจากเป็นช่วงเวลานบัสต็อกสินค้า โดยนโยบายการ

ควบคมุสตอ็กยงัคงเป็นเช่นเดิม  
(2) การโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นอุปกรณ์เพ่ิมขึน้ หมายถึงบริษัทมีการลงทุนสินทรัพย์

เพ่ิมขึน้  
(3) บริษัทก าหนดอายุของลกูหนีต้ามมาตรฐาน ซึง่ใช้กับลกูหนีทุ้กราย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่ีมีความ

เก่ียวโยงกนัหรือไม ่  
(4) กรณีคดีฟ้องร้องกับกรมศุลกากร เป็นเหตุการณ์ปกติส าหรับบริษัทท่ีมีการน าเข้าสินค้าจาก

ตา่งประเทศ และบริษัทมีความมัน่ใจเน่ืองจากด าเนินงานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย  
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท  ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท่ี 30 
กนัยายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย         220,355,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
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 รวม 220,355,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 44 ราย 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2561 

 นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวา่ เมื่อท่ีประชมุได้มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัท  
ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 แล้ว บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นเงิน
จ านวน 250,850,000 ล้านบาท (ก่อนผลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเร่ืองผลประโยชน์
พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เท่ากบั 4.65 ล้านบาท) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 ดงันี ้ 
1. การจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  

ปัจจบุนับริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรร
เพ่ิมเติมอีก  

2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการด าเนินงานในอตัราไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิประจ าปี คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความจ าเป็น ความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม  จึง เสนอ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) รวมเป็น 259,800,000 บาท (สองร้อยห้าสิบเก้า
ล้านแปดแสนบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 103.57 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2561  
 

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2561 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)  คงเหลือ
จ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) รวมเงินท่ีจ่ายในงวดสดุท้ายเป็น
เงิน 155,880,000 บาท   

 

ซึง่บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 29 มกราคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผล ภายในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยจ่ายจากก าไรสทุธิ และก าไรสะสมของ
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล คือ ก าไรสทุธิจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)  
 

ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
1.  นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2560 และ 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลสงูกว่าก าไร
สทุธิมาตลอด ในปีถดัไปจะยงัคงใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลแบบเดิมหรือไม ่และกรณีท่ีน าเงินก าไร
สะสมมาจ่ายเป็นเงินปันผล ขณะนีม้ีก าไรสะสมคงเหลือเท่าไร แสดงว่าบริษัทยงัไม่มีโครงการขยาย
ธุรกิจใช่หรือไม ่ 
  
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการด าเนินงานในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
และบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  นอกเหนือจากนโยบายข้างต้น การ
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พิจารณาจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัสภาพเศรษฐกิจ สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ซึง่ต้องได้รับเงินปันผลท่ี
เหมาะสม ตลอดจนความสอดคล้องกบัการใช้สิทธิประโยชน์ของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ด้วย 
 
กรณีท่ีน าเงินก าไรสะสมมาจ่ายเป็นเงินปันผล ขณะนีม้ีก าไรสะสมคงเหลือ 932 ล้านบาท (อ้างอิงงบ
การแสดงฐานะทางการเงินท่ีได้เปิดเผย) ซึง่เพียงพอทัง้สถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน (ถ้ามี) ในส่วน
โครงการลงทนุขยายธุรกิจ ทางบริษัทได้ด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง ซึง่จะน าเสนอผู้ ถือหุ้นในช่วงถดัไป   
 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก และ
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย           เห็นด้วย         220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า เพ่ือความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี กรรมการทุกท่านท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระคือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร, 
นายวฒิุภมูิ จฬุางกรู, นายอภินนัท์ ณ ระนอง และนายวีรวฒัน์ ขอไพบูลย์  ได้แสดงความประสงค์ขอ
ออกจากท่ีประชมุและไมม่ีสว่นร่วมใด ๆ ในการพิจารณาและลงมติของท่ีประชมุ  
 

  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้หมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งนัน้ 
ในการประชมุนีจ้งึมีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 
1) นายทวีฉตัร  จฬุางกรู  กรรมการ 
2) นายวฒิุภมูิ  จฬุางกรู  กรรมการ 
3) นายอภินนัท์  ณ ระนอง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

                                                             ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
                                                                                   และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
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4) นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
                                                           กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
                                                                                และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ  
เข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ ท่ีถึงคราวต้องออกตามวาระ
นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
ก าหนดนัน้ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเพ่ือเข้ารับ  
การพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 

 
ทางคณะกรรมการบริษัท ซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่า รายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ทัง้ 4 ท่านนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ กรรมการและกรรมการอิสระท่ีมีการด ารง
ต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเน่ืองกนั เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สงู เข้าใจการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกตาม
วาระจ านวน 4 ท่าน ดงัรายช่ือข้างต้น กลบัเข้ารับต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่   

 
นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชีแ้จงเพ่ิมว่า รายละเอียดและประสบการณ์การท างาน
ของกรรมการแต่ละท่าน ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 

 
 ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

-ไมม่ี- 
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
และเพ่ือเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการครัง้ละ 1 ท่าน ดงันี ้
 
1. นายทวีฉตัร  จฬุางกรู   กรรมการ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายทวีฉตัร จฬุางกรู กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         193,773,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.2975  
ไมเ่ห็นด้วย                        3,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017  
งดออกเสียง                      5,378,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.7008  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
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 รวม 199,155,756 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 

 
2. นายวฒิุภมูิ  จฬุางกรู  กรรมการ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายวฒิุภมูิ จฬุางกูร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         214,981,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5591  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      5,378,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4409  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 
 

3. นายอภินนัท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
                                               ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
                                                และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายอภินันท์ ณ ระนอง กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         214,981,756 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5590  
ไมเ่ห็นด้วย                        100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000045  
งดออกเสียง                      5,378,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4409  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 
 

4. นายวีรวฒัน์ ขอไพบลูย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
                                               กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
                                                และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายวีรวฒัน์ ขอไพบูลย์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         214,981,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5591  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      5,378,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4409  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 
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วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 
  นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยโดยละเอียด เพ่ือให้เหมาะสมกบั
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการท่ีมีรายได้ในระดับเดียวกัน  
รวมถงึพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และก าไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงิน
ปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจ านวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบนั และคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2562 รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ปี 2562 

1. ค่าตอบแทนประจ าปี โดยมีวงเงินไมเ่กิน 6 ล้านบาท 6 ล้านบาท 
1. 1 คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ) 

 ประธานกรรมการบริษัท      
 กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

คณะกรรมการชดุย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 

  1.2 บ ำเหน็จกรรมกำรของบริษัท จ่ำยในอตัรำ 
1.50% ของเงินปันผลท่ีจ่ำย 

1.50% / 
ปี 2560 

1.50% / 
ปี 2561 

2. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  คา่ตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรือ
พ้นจากต าแหน่ง* 

คา่ตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรือ 
พ้นจากต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง 
 ค าจ ากดัความ กรรมการ หมายถงึ กรรมการ และกรรมการชดุย่อย 
 กรรมการต้องด ารงต าแหน่งมาไม่น้อยกวา่ 10 ปีปฏิทนิตดิตอ่กนั 
 จ่ายเม่ือกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากต าแหน่ง โดยก าหนดจ่ายภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีการลาออก

หรือพ้นจากต าแหน่งมีผลบงัคบั 
 คา่ตอบแทน คือ (เงินได้ทัง้ปี / 12) x จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง (สงูสดุไม่เกิน 20 ปี) 

*ได้รับการอนมุตัจิากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เป็นปีแรก 
 

 ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
1.  นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามกรณีค่าตอบแทนกรรมการลาออกจากต าแหน่ง ว่าบริษัท
เคยมีการจ่ายคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีกลา่วข้างต้นหรือไม่ และจ านวนเท่าไร 

   
นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า บริษัทมีการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งไปเป็นจ านวน 3 ครัง้ ซึ่งทัง้หมดด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนอย่างครบถ้วน 
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มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง 
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 
 
วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
  นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จ ากดัมาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
บริษัททกุปี และแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)
ท่ีมีการปรับเกณฑ์หมนุเวียนผู้สอบบญัชีให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี (จากเดิมท่ีต้อง
เปลี่ยนเม่ือครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี)  ซึง่จะช่วยสง่เสริมความเป็นอิสระและสร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้
ลงทนุในการใช้รายงานทางการเงินในการตดัสินใจลงทนุ   

 
  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562  ดงัตอ่ไปนี ้
1. นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4958 และ/หรือ  
2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3853 และ/หรือ 
3. นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5238  
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทในปี 2558, 2559, 2560 และ 2561)  
 
จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
นบัจนถึงงวดบญัชีปี 2562 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทเป็นปีท่ีหก  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้ สอบบัญชีและเป็นผู้ แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทเป็นปีท่ีห้า แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั พร้อมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2562  เป็นจ านวนเงิน 1,180,000 บาท  แบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบประจ าปี 700,000 
บาท และค่าสอบทานงบไตรมาส 480,000 บาท  ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI จ านวน 340,000 บาท  
รวมทัง้สิน้ 1,520,000 บาท 
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ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
1.  นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าตรวจสอบ BOI ในปีนีม้ีค่าใช้จ่ายสงูขึน้จากปีก่อน
เน่ืองจากสาเหตใุด 

   
นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ  ผู้ สอบบัญชีและผู้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จากบริษัท    
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ชีแ้จงว่า สาเหตุค่าตรวจสอบ BOI ในปีนีมี้ค่าใช้จ่ายสูงขึน้เน่ืองจากมีการ
ปรับเพ่ือให้สอดคล้องกบัต้นทนุการท างานและขอบเขตการปฎิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีผู้สอบบญัชี 
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 

2562 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 
 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซักถามข้อสังสยั และ /หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อ
ซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ (ถ้ามี)  จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิหรือลง
มติใดๆ ในวาระนี ้
 
จากนัน้นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ  จึงได้รายงานข้อมูลเก่ียวกับ
อตุสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนือ้หาได้ดงันี ้
 
โครงการพฒันารถกระบะร่วมกนัระหวา่ง Mazda และ Isuzu 
การร่วมมือกันครัง้นี ้Isuzu จะน าโครงสร้างพืน้ฐานและเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ในการพัฒนารถกระบะรุ่น 
Isuzu D-Max มาพัฒนารถกระบะค่าย Mazda ท าให้ค่าย Mazda สามารถผลิตรถกระบะออกสู่
ตลาดได้อย่างตอ่เน่ืองอีกครัง้ 
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โครงการพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (อีอีซี) 
เดิมเขตพืน้ท่ีพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเ ชิงเทรา 
ตอ่มาสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความเห็นสนบัสนนุการขยายพืน้ท่ีเพ่ิมเติม 4 จงัหวดั ได้แก่ 
จังหวดัปราจีนบุรี  สระแก้ว จันทบุรี และตราด โดยจังหวดัปราจีนบุรีมีจุดเด่นด้านสถานท่ีตัง้นิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ จังหวัดจันทบุรีและตราดมีจุดเด่นด้านแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตรและการ
ท่องเท่ียว และจงัหวดัสระแก้วมีจุดเด่นทางด้านการพฒันาให้เป็นศนูย์กลางธุรกิจสขุภาพและธุรกิจ
การศกึษา ซึง่จุดเด่นต่างๆ ท่ีกล่าวข้างต้นสามารถเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดการท าธุรกิจ
ในเขตพืน้ท่ีอีอีซี 

 
โดยในโครงการอีอีซีได้เพ่ิมเติมอตุสาหกรรมเป้าหมายอีก 5 อตุสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ท่ีมี
กลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต จากเดิม 5 อตุสาหกรรม (First S-Curve) ดงันี ้
5 อตุสาหกรรม First S-Curve 
 1. อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม ่(Next-Generation Automotive) 
 2. อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart Electronics) 

3. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism) 

 4. อตุสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
 5. อตุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the future) 
5 อตุสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)  
 1. หุ่นยนต์เพ่ืออตุสาหกรรม (Robotics) 
 2. อตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
  3. อตุสาหกรรมเชือ้เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) 
 4. อตุสาหกรรมดิจิทลั (Digital) 
 5. อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
โดยทุกอตุสาหกรรมจะเพ่ิมมลูค่าในการท าธุรกิจทัง้ในด้านการจ้างงาน การส่งเสริมการท าธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงส่งผลดีต่อบริษัท เน่ืองจากมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
สมยัใหม ่อตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอตุสาหกรรมดิจิทลั เป็นต้น 

 
ศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
ความคืบหน้าศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการโดย
สถาบันยานยนต์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพให้ประเทศไทยมีศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานโลก และยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการทดสอบของ
ภูมิภาคอาเซียนโดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนในภูมิภาคอาซียนและผู้ ผลิตยานยนต์ทั่วโลกมาใช้
ประเทศไทยเป็นฐานด้านการวิจัย ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ ผลิตยานยนต์ในประเทศ สามารถลดค่าใช้จ่าย 
จากเดิมท่ีต้องสง่ไปทดสอบในตา่งประเทศ  
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วิวฒันาการรถยนต์ในประเทศไทย 
ในปัจจุบัน รถยนต์ท่ีใช้ในประเทศไทยมี 3 ประเภท คือ 1. กลุ่มรถท่ีใช้น า้มันขับเคลื่อนหรือ
เคร่ืองยนต์สนัดาบภายใน (Diesel  & Petrol Vehicle) 2. กลุม่รถท่ีมีการใช้น า้มนัและพลงังานไฟฟ้า
จากแบตเตอร่ีเป็นตวัขบัเคลื่อน (Hybrid Electric Vehicle : HEV) และ 3.กลุ่มรถท่ีมีการใช้น า้มนั
และพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีเป็นตัวขับเคลื่อน และสามารถชาร์จไฟได้  (Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle : PHEV) ทัง้นีภ้าครัฐมีนโยบายสนบัสนุนให้ภายในปี 2579 ประเทศไทยจะผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25 ของรถยนต์ทัง้หมดในประเทศ อย่างไรก็ตามปัจจุบนัรถยนต์
ไฟฟ้ายงัประสบปัญหาแบตเตอร่ีท่ีราคายงัสงูอยู่  
 
การอนมุติัโครงการลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดย BOI 
1. การลงทุนก่อตัง้โรงงานผลิตแบตเตอร์ร่ี มีผู้ผลิตผ่านการอนุมตัิ 3 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ BMW 

Mercedes-Benz และ Toyota  
2. การลงทนุผลิตรถยนต์ไฮบริด มีผู้ผลิตผ่านการอนุมตัิ 6 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ Toyota, Honda, 

Nissan, Mazda, AutoAlliance และ Suzuki 
3. การลงทุนผลิตรถยนต์ปลัก๊อิน ไฮบริด มีผู้ผลิตผ่านการอนุมตัิ 3 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ BMW 

Mercedes-Benz และ MG 
4. การลงทนุผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มีผู้ผลิตผ่านการอนมุตัิ 1 ราย ได้แก่ คา่ยรถยนต์ Fomm 
 
ทัง้นีเ้ป็นการยืนยนัวา่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ยงัคงเช่ือมัน่ในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน
และผลิตรถยนต์ ซึง่จะท าให้ยอดการผลิตรถยนต์เพ่ิมขึน้ตามเป้าหมายได้ 

 
TSC Future model 
Future model เป็นข้อมลูการผลิตรถยนต์รุ่นใหมท่ี่บริษัทได้รับการตอบรับจากคู่ค้าเรียบร้อยแล้วในปี 
2561 ส าหรับรถยนต์รุ่นใหม่อื่นๆ นอกเหนือจากนีท่ี้จะเกิดในปี 2562 - 2567 อยู่ในขัน้ตอนระหว่าง
การเจรจาท าธุรกิจร่วมกนั 
 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่(New product development) 
บริษัทพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทร่วมทุน และสถาบันการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์ใหม่ได้แก่ Door Module, Power Slide Door, Power Liftgate, Trunk Opener Foot 
Sensor, Trialgate Absorbor  เป็นต้น 
 
Automation 
บริษัทเร่ิมใช้เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ รวมถึงหุ่นยนต์ในส่วนงานผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต และยกระดบัคณุภาพผลิตภณัฑ์มากขึน้ 

 
จากนัน้ เป็นช่วงเวลาให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดงันี  ้
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1.  นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เน่ืองจากในปีนีม้ีการเปลี่ยนประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารคนใหม ่จงึขอทราบวิสยัทศัน์ในการท างานของคณุทวีฉตัร จฬุางกรู 

   
 นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า จากประสบการณ์การท างาน

ในธุรกิจยานยนต์ รวมถึงเป็นผู้ บริหารด้านการเงินมามากกว่า 20 ปี อีกทัง้มีการศึกษางานใน
ต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีความมัน่ใจในการน าประสบการณ์ ความรู้ มาปรับปรุงและขยาย
ธุรกิจให้เติบโตขึน้อย่างยัง่ยืนได้แน่นอน 

 
2.  นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ จากการรายงานข้อมลู Future model ในปี 2564-2567 
มีรุ่นรถท่ีได้รับการตอบรับจากคู่ค้าน้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2562 และ 2563 แสดงว่ามีการลงทุน
น้อยลงหรือไม ่และรุ่นตา่งๆ ท่ีกลา่วไว้ข้างต้นได้รวมถงึประเภทรถยนต์ EV แล้วหรือไม ่ 

 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า ข้อมลูรุ่นรถในปี 2564-2567 มี

จ านวนน้อยเน่ืองจากเป็นการระบุโดยประมาณเท่านัน้ ยงัมีคู่ค้าอีกหลายรายอยู่ในขัน้ตอนระหว่าง
การเจรจาร่วมกนั ข้อมลูที่น าเสนอเป็นเพียงข้อมลูที่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนีเ้ท่านัน้ 

 
3.  นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า จากการรายงานข้อมลู 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย (10 
S-Curve) ซึ่งนอกจากบริษัทได้รับผลประโยชน์จากการต่อยอดอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
และอตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่แล้ว บริษัทได้รับประโยชน์ในด้านอื่นอีกหรือไม่ 

 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า นอกจากอุตสาหกรรมการบิน

และโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่แล้ว  บริษัทยังมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
อตุสาหกรรมอื่นๆ เช่น หุ่นยนต์เพ่ืออตุสาหกรรม หรือ อตุสาหกรรมดิจิทลั ซึง่สามารถน ามาต่อยอดใน
การพฒันาธุรกิจการผลิตชิน้สว่นยานยนต์ของบริษัทได้  

 
4.  นายวฒิุชัย อินแป้น ผู้ รับมอบฉันทะนางธัญญารัตน์ แก้วพิทกัษ์ สอบถามว่า จุดแข็งของบริษัท 
TSC ท่ีแตกตา่งจากบริษัทคูแ่ข่งคืออะไร 

 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า จุดแข็งของบริษัทท่ีแตกต่างจาก

คูแ่ข่งคือ TSC เป็นบริษัทร่วมทนุกบั 2 กลุม่ธุรกิจที่เข้มแข็ง คือกลุ่มซมัมิท คอร์ปเปอเรชัน่ และHi–lex 
Corporation ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี มีการเติบโต
ก้าวหน้าเป็นอย่างดี มีการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีตา่ง ๆ ร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทมี
มีการพฒันาร่วมด้วย นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีคณะผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ซึง่มี
ความมุง่มัน่ในการพฒันาบริษัทตามวิสยัทศัน์ท่ีวางไว้ 

 
นายสรรเสริญ  จฬุางกรู กลา่วในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 
และขอบคณุส าหรับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ท่ีให้กบับริษัทเสมอมา  
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นายสรรเสริญ  จฬุางกรู กลา่วในตอนท้ายวา่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้วา่ คณะกรรมการบริษัท จะมุง่มัน่ในการพฒันา 
ก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสมดุล  ก้าวหน้าอย่างไม่
หยดุยัง้ เพ่ือเป็นบริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ระดบัโลกอย่างยัง่ยืนตอ่ไป 
 
 

 

 

ปิดการประชมุเวลา 11.30 น.                                           
 
 
 ลงช่ือ              ประธานท่ีประชมุ 

  (นายสรรเสริญ  จฬุางกรู) 
       ประธานกรรมการ 

 
 
 ลงช่ือ                              ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

       (นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม) 
                                                                          เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายงานฯ ดงักลา่ว มาที่เลขานกุารบริษัท  
เลขที ่700/737 หมู ่ 1 ต าบลพานทอง  อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 หรืออีเมล์ ir@thaisteelcable.com  

ภายในวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 

 

สรรเสริญ  จฬุางกูร 

กสิตา  พิทกัษ์สงคราม 


