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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 (ประกอบวาระที่ 1) 

  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

ของ 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 
 
วัน เวลา และสถานที่  
ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารส านกังาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 700/737 หมูท่ี่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสริศ            พฒันะเมลือง        กรรมการ 

       กรรมการผู้จดัการ 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                                                 
1. นายสรรเสริญ จฬุางกรู              ประธานกรรมการ 
2. นายทวีฉตัร   จฬุางกรู   กรรมการ 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายณฐัพล จฬุางกรู   กรรมการ  
4. นายสนัติ  พฒันะเมลือง  กรรมการ 
5. นายฮาจิเมะ คาโตะ    กรรมการ 
6. นายปริญญา ไววฒันา   กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ      

7. นายอภินนัท์   ณ ระนอง  กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

8. นายฉตัรชยั    เอียสกลุ  กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

9. นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์  กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
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กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมากาโต   เทราอรุา  กรรมการ 
กรรมการท่ีเข้าร่วม 10 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90.91 ของ
กรรมการทัง้หมด 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสิริณา          พฒันะเมลือง         ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 
2. นางกสิตา        พิทกัษ์สงคราม         เลขานกุารบริษัท 

3. นางสาวศภุพิชญ์        โกศลพิริยธรรม          เจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และ  

                                                                           นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

4. นางสาวกนกดาว  อภิชาตโรจนกลุ          เจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และ  
                                                                           นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
1. นางพนูนารถ        เผ่าเจริญ     ผู้สอบบญัชีและผู้แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท สิน้สดุ 
       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
2. นางกลุรพี   ปิยะวรรณสทุธ์ิ  ผู้สอบบัญชีและผู้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  มีผล 
                                                                  ตัง้แตปี่ 2564 
3. นางสาวศรัณยา   วสกุวิน    ผู้จดัการ 
 

ก่อนประชุม 
นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทุน 
สมัพนัธ์ ได้กลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี (รายช่ือดงัรายละเอียดข้างต้น) และกล่าวชีแ้จง
ให้ท่ีประชุมทราบขัน้ตอนการด าเนินการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ดงันี ้
1.ขัน้ตอนการประชมุ 
  1.1 ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านเวบ็ลิงค์ (Weblink) ท่ีบริษัทจดัสง่ให้ตาม E-mail ท่ีท่านผู้ ถือหุ้นหรือท่านผู้ รับมอบ
ฉนัทะได้ลงทะเบียนไว้กบับริษัท และเข้าสูร่ะบบโดยกรอกข้อมลู ช่ือผู้ ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) 
  1.2 ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจ้งไว้ตามหนงัสือเชิญประชุม  โดยผู้ช่วยประธาน 
ท่ีประชมุจะชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในรายละเอียดของแตล่ะวาระ 
2. สิทธิในการแสดงความเห็น 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม สามารถ
ท าได้ 2 วิธี ดงันี ้ 

2.1 กดปุ่ ม Raise Hand (ยกมือขึน้) และทางเจ้าหน้าท่ีจะเปิดไมโครโฟนให้กบัผู้ ถือหุ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น   
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2.2 พิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านเข้ามาทางระบบการประชุม E-meeting และเจ้าหน้าท่ีจะ
ด าเนินการอา่นข้อความดงักลา่วตอ่ไป หากท่านผู้ ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซกัถามอ่ืนๆ เก่ียวกบับริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ใน
วาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามในวาระอื่นๆ ซึง่อยู่ในช่วงท้ายของการประชมุ  
3. วิธีการลงคะแนน 

3.1 ใช้วิธีการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting  
3.2 ใช้วิธีการนบัคะแนนของ ผู้ ท่ีมาประชุมด้วยตนเองด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง 

(1 Share : 1 Vote) เม่ือสิน้สดุการรายงานในแตล่ะวาระ ผู้ช่วยด าเนินการประชมุจะแจ้งให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ ถือหุ้นย่อหน้าจอการประชุมลง และไปท่ีปุ่ ม E-
Voting เพ่ือกดปุ่ มลงคะแนนเสียงในสว่นท่ี “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และกดยืนยนัอีกครัง้ และระบบจะท า
การรวบรวมคะแนนเสียง  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนัน้ 
บริษัทได้น าคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนัน้ๆ ของผู้ ถือหุ้นท่ี “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บนัทกึ
ในระบบเป็นท่ีเรียบร้อย 

3.3 ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติในแต่ละวาระนัน้ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ี
ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะน าคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ 
“งดออกเสียง” ดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือ
วา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ โดยจะมีการสรุปคะแนนหลงัจากน าเสนอจบในแตล่ะวาระ  

3.4 ส าหรับวาระการแต่งตัง้กรรมการ จะพิจารณาลงมติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวต้องออก
ตามวาระ ครัง้ละ 1 ท่าน ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

3.5 ในทกุวาระของการประชุม หากการนบัคะแนนจากท่ีประชุมเสร็จสิน้แล้วระบบจะท าการปิดการลงคะแนน
เสียง  
4. การเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น การเสนอช่ือกรรมการ และการสง่ค าถามลว่งหน้า 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิ ตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2563 และสิน้สดุในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563  
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถงึคราวต้องออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีบริษัทก าหนด ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในครัง้นีแ้ละไม่มีผู้ ถือ
หุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แตอ่ย่างใด นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชุม ผู้ ถือหุ้นสามารถ
สง่ค าถามเก่ียวกบับริษัทมาเป็นการลว่งหน้า ภายในวนัท่ี 5 มกราคม 2564 ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดส่งค าถาม
เข้ามาภายในวนัดงักลา่ว 
 
เร่ิมประชุม 
นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทุน 
สมัพันธ์ แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 25 ราย 
แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมาด้วยการรับมอบฉันทะจ านวน 10 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 นบัจ านวนหุ้นได้ 215,592,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.9838 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ของบริษัทจ านวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว และแจ้งต่อไป
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ว่า ในวนันีม้ีวาระการประชุมทัง้หมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเวบ็เพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
 
นายสรรเสริญ จฬุางกรู ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ และมอบหมายให้นายสริศ พฒันะเมลือง 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ กล่าวเปิดการประชุม และเป็นผู้ช่วยประธานท่ีประชุมในการด าเนินการประชุม
ตอ่ไป 
 
จากนัน้นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้น าเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงัตอ่ไปนี ้ 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์

และนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชีแ้จงวา่บริษัทได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งท่ีส่งมา
ด้วยล าดับท่ี 2) โดยมีวาระทัง้หมดจ านวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดท่ีส าคัญท่ีผ่านการ
พิจารณาจากท่ีประชุมแล้วให้ผู้ ถือหุ้ นทราบ ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานประชุม
ดงักลา่ว   
 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
- ไมม่ี - 

 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุม

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย         215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 25 ราย 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงันี ้
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ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2563 มียอดผลิตรถยนต์ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน รวม
จ านวน 1.284 ล้านคนั คิดเป็นร้อยละ 64 เมื่อเปรียบเทียบกบัยอดผลิตในปี 2562 ท่ีมีจ านวน 2.014 
ล้านคนั และประมาณการว่ายอดผลิตทัง้ปีจะใกล้เคียง จ านวน 1.400 ล้านคนั ซึง่เป็นเป้าการผลิต
ของปี 2563  
รถจกัรยานยนต์ (เฉพาะท่ีเป็น CBU) ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน รวมจ านวน 1.456 ล้านคนั 
คิดเป็นร้อยละ 75 เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดผลิตในปี 2562 ท่ีมีจ านวน 1.948 ล้านคนั ซึง่ประมาณการ
วา่ยอดผลิตทัง้ปีจะอยู่ท่ีประมาณ 1.600 ล้านคนั 
 (ท่ีมา: สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563) 
 

 ผลการด าเนินงาน พิจารณาปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 
สายควบคมุรถยนต์  
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 67 ยอดการผลิต 21.77 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 70 
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 17 ยอดการผลิต 7.94 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 95 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 12 ยอดการผลิต 0.78 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 21 
 
ยอดขายลกูค้าสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 ผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทได้ผลคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5 ซึง่มีคะแนนอยู่ท่ี 94 คะแนน โดยผู้
ประเมินคือสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 รางวลัหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment 2020)   

ในปี 2563 บริษัทได้รับรางวลัหุ้นยัง่ยืนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4  จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
การเป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึสิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่
ตอ่ผู้ ถือหุ้นผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย  

 
 กรรมการใหมท่ดแทนกรรมการท่ีลาออก 

นายณฐัพล จฬุางกรู ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการทดแทน นายวฒิุภมูิ จฬุางกรู กรรมการท่ีลาออก ซึง่มี
ผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 ท่ีผ่านมา 
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ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
-ไมม่ี- 

   
ในวาระนีไ้มต้่องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินของ

บริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมนี ้ได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2563 ท่ีจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3) สรุป
รายการที่ส าคญัได้ดงันี ้
 
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,023.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1,022.08 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 33.56 โดยมีก าไรขัน้ต้นปี 2563 จ านวน 278.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 
จ านวน 277.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.50 และมีก าไรสทุธิปี 2563 จ านวน 85.05 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2562 จ านวน 134.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.02 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขาย 

 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A: Management Discussion 
and Analysis) 
นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน รายงานค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงันี ้
 
อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2563 ลดลงร้อยละ 4.50 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากรายได้จากการขายลดลงตามปริมาณการผลิตของอตุสาหกรรมยานยนต์ และต้นทุน
คงท่ีบางสว่นไมส่ามารถลดลงได้ตามสดัสว่นของยอดขายท่ีลดลง 
 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ลดลงร้อยละ 7.97 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน เน่ืองจากก าไรลดลง 
 
อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียน (Current Ratio) ปี 2563 เพ่ิมขึน้ 0.15 เท่า จากปีก่อน เน่ืองจากหนีส้ิน
หมนุเวียนลดลงจากการควบคมุการสัง่ซือ้ทกุรายการ 
 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2563 ลดลง 0.04 เท่า จากปีก่อน เป็นผลดีจากการ
ควบคมุคา่ใช้จ่ายสง่ผลให้อตัราสว่นของหนีส้ินลดลง 
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ในด้านของผลการด าเนินงานบริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 2,023.89 ล้านบาท 
ลดลง 1,022.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.56 เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ประกอบกับ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท าให้อตุสาหกรรมยานยนต์ลดปริมาณการผลิตลง  
 
ก าไรส าหรับงวดอยู่ท่ี 82.36 ล้านบาท และก าไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 2.69 ล้านบาท โดยรวมแล้วบริษัทมีก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2563 เท่ากับ 
85.05 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 134.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.33 เป็นผลมา
จากรายได้จากการขายท่ีลดลงจ านวนมาก ในขณะท่ีต้นทุนคงท่ีบางส่วนไม่สามารถลดลงได้ตาม
สดัสว่นของยอดขายท่ีลดลง 
 
สภาอตุสาหกรรมรายงานตวัเลขยอดผลิต 9 เดือนท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า รถยนต์ลดลง
ร้อยละ 39 โดยเป็นการผลิตเพ่ือส่งออกร้อยละ 54  และผลิตเพ่ือขายในประเทศร้อยละ 46 ในส่วน
ของรถจกัรยานยนต์มีการผลิตเพ่ือสง่ออกร้อยละ 21 และผลิตเพ่ือขายในประเทศร้อยละ 79 ซึง่ลดลง
เม่ือเทียบกบัปีก่อน แนวโน้มอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยหลงัจากนีค้าดว่าจะฟืน้ตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง 
และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะคลี่คลายไปในทางท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้
บริษัทฯ ยงัคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนการด าเนินการให้ทนัตอ่ทกุสถานการณ์ 

 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
-ไมม่ี- 
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 
กนัยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย         215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 25 ราย 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 

 นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชีแ้จงวา่  
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1. การจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบนับริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียนแล้ว จงึไมต้่องจดัสรรเพ่ิมเติมอีก  

2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน  ความเหมาะสม และผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทโดยรวม ซึง่บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 2563 จ านวน 82,359,986 บาท 
(ก่อนประมาณก าไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย)  จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) หรือคิดเป็น 
129,900,000 บาท (หนึ่งร้อยย่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และคิดเป็น ร้อยละ 158 ของก าไร
สทุธิประจ าปี 2563  
 

ทัง้นีใ้นปี 2563 บริษัทได้งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เน่ืองจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษา
กระแสเงินสดไว้เพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส
โคโรนา (Covid-19) 
 

โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
จ่ายจากก าไรสทุธิจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 56,786,072 บาท ใน
อตัราหุ้นละ 0.22 บาท (ย่ีสิบสองสตางค์) และจ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 20 จ านวน 73,113,928 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.28 บาท (ย่ีสิบแปดสตางค์)  โดยผู้
ได้รับเงินปันผลจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้ในอตัราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไร
สทุธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลเท่านัน้ 
 
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 และมีก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลภายในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

      ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
-ไมม่ี- 

 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก และ
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย           เห็นด้วย         215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 25 ราย 
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์  
และนกัลงทุนสมัพนัธ์ ชีแ้จงว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัมาตรา 71 และข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 18 ก าหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี ในอตัราหนึง่ในสามของกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
อาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้   ในการประชุมครัง้นีก้รรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย   
1) นายสรรเสริญ  จฬุางกรู  ประธานกรรมการ 
2) นายมากาโต  เทราอรุา  กรรมการ 
3) นายปริญญา  ไววฒันา  กรรมการอิสระ, 
                                                     ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
                                                      ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ, 
                                                      กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน                                               
4) นายฉตัรชยั  เอียสกลุ  กรรมการอิสระ,  

กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ,  

                                                        กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน      
 
จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ  
เข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวต้องออกตามวาระ
นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
ก าหนดนัน้ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเพ่ือเข้ารับ  
การพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 
 

คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย พิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระท่ีมีการด ารง  
ต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกัน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการด าเนินธุรกิจเป็น  
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อย่างดีและสามารถให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นควรให้ท่ี 
ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงัรายช่ือข้างต้น  
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีไ้ด้แนบรายละเอียดประวตัิกรรมการทัง้ 4 
ท่าน ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ หน้า 28-36 

 
 ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

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

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายสรรเสริญ จุฬางกูร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         127,098,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9398  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      5,378,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.0602  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 132,477,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 25 ราย 
 

2. นายมากาโต   เทราอรุา  กรรมการ 
 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายมากาโต เทราอรุา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 25 ราย 
 

3. นายปริญญา      ไววฒันา กรรมการอิสระ, 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ, 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน                                               
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 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายปริญญา ไววฒันา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         215,591,927 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย                        100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 25 ราย 
 

4. นายฉตัรชยั        เอียสกลุ กรรมการอิสระ,  
 กรรมการตรวจสอบ, 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ,  
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน       

                        มตทิี่ประชุม         ท่ีประชมุมีมติเลือก นายฉตัรชยั เอียสกลุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก  
                                                  วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย           เห็นด้วย         215,591,927 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย                        100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 25 ราย 

 
วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 

  นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยโดยละเอียด เพ่ือให้เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดบัเดียวกนั  รวมถงึพิจารณาจาก
สภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และก าไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท รวมถงึจ านวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบนั และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2564 รายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2563 ปี 2564 
1. ค่าตอบแทน   
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 2562 

1.50% / 
ปี 2563 

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) 

 

 ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
 - ไมม่ี - 
 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง 
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 25 ราย 
 
วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
  นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์

และนกัลงทุนสมัพนัธ์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะ
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ของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และก าหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ดงันี ้

  1. นายกฤษฎา  เลิศวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4958 และ/หรือ  
2. นางสาววิสสตุา  จริยธนากร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3853 และ/หรือ 
3. นางกลุรพี  ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6137  
 

จ านวนปีท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเม่ือนบัถงึปี 2564 
รายชื่อผู้สอบบัญช ี จ านวนปีที่ได้รับแต่งตัง้ 

นำยกฤษดำ      เลิศวนำ 8 
นำงสำววิสสตุำ จริยธนำกร 8 
นางกลุรพี          ปิยะวรรณสทุธ์ิ 1 

 

คา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 แบ่งเป็น 
- คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 600,000  
- คา่สอบทานงบไตรมาส 360,000          
    รวม       960,000       
และคา่บริการอื่นๆ  
  ในปี 2564 บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท  
รวมทัง้สิน้ 1,230,000 บาท 
 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
- ไมม่ี - 
 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
2564 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย           เห็นด้วย         215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 215,592,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 25 ราย 
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซักถามข้อสังสยั และ /หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อ
ซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ (ถ้ามี)  จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิหรือลง
มติใดๆ ในวาระนี ้
 
จากนัน้นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ จึงได้รายงานข้อมูลเก่ียวกับ
อตุสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนือ้หาได้ดงันี ้
 
สรุปเหตกุารณ์ส าคญัทางเศรษฐกิจตลอดปี 2563 ท่ีผ่านมา  
เดือนมกราคม     สืบเน่ืองจากปลายปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเศรษฐกิจทดถอย

ซึง่มีเหตกุารณ์เกิดขึน้มากมาย อย่างเช่น ข่าวการปิดตวัลงของบริษัท
เจเนอรัล มอเตอร์ ในประเทศไทย และมีสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีนสืบเน่ืองมาจนถึงต้นปี 2563 และตามมาด้วย
ความขดัแย้งระหวา่งสหรัฐและอิหร่านซึง่ได้เร่ิมท าสงครามกนัไปแล้ว
หนึง่ครัง้ 

เดือนกมุภาพนัธ์       การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด19 ท่ีมีต้นก าเนิดมา 
        จากประเทศจีนและแพร่กระจายไปทัว่โลก ท าให้เกิดผลกระทบของ 
        เศรษฐกิจไปทัว่โลก 
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม     จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด19 ซึง่กระทบตอ่ 
        เศรษฐกิจทัว่โลก เป็นผลให้สภาวะตลาดหุ้นมีความผนัผวนรุนแรง  
        ตลาดหลกัทรัพย์จงึหยดุท าการซือ้ขายโดยอตัโนมตัิเป็นการชัว่คราว  
        หรือเกิด Circuit Breaker ขึน้ในวนัท่ี 12-13 มีนาคม ซึง่เป็นครัง้แรก 
        ในรอบ 10 ปี และเร่ิมมีการประกาศลอ็กดาวน์ในหลายประเทศทัว่ 
        โลก โดยประเทศไทยประกาศลอ็กดาวน์อย่างเป็นทางการในเดือน 
        เมษายน บริษัทผลิตรถยนต์ในหลายประเทศเร่ิมประกาศหยดุการ 
        ผลิตชัว่คราว ท าให้ธุรกิจตา่งๆ เกิดการชะลอตวั รวมถงึยอดการผลิต 
        ยานยนต์ลดลง เป็นผลให้ในเดือนเมษายน ยอดการผลิตรถยนต์ 
        ต ่าสดุในรอบ 30 ปี 
เดือนมิถนุายน       บริษัทนิสสนั ประกาศปิดโรงงานผลิตรถยนต์ท่ีประเทศอินโดนีเซีย 
        และย้ายฐานการผลิตมาท่ีประเทศไทย 
เดือนกรกฎาคม – ตลุาคม     เร่ิมมีการคลายลอ็กดาวน์จากหลายประเทศในเดือนกรกฎาคม ท าให้ 
      ยอดการผลิตรถยนต์กลบัมาฟืน้ตวัในช่วงเดือนสิงหาคมและคอ่ยๆ ดี   
      ขึน้ตามล าดบั  
เดือนพฤศจิกายน     ท าให้ยอดการผลิตรถยนต์เดือนพฤศจิกายนในปีนีส้งูกวา่ปีท่ีผ่านมา    
      เน่ืองจากอตุสาหกรรมยานยนต์คอ่นข้างฟืน้ตวัเร็วและยอดสง่ออก 
       ลดลงเพียงเลก็น้อยเพราะความต้องการบางประเทศลดลงน้อยกวา่  
      ความต้องการภายในประเทศ ส าหรับเร่ืองดีๆ ท่ีเกิดขึน้ในประเทศมี 
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      การลงนามร่วมกนัในความตกลงหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจระดบัภมูิภาค  
      นอกจากนีย้งัมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐ ซึง่ผู้ ท่ีชนะการ 
      เลือกตัง้ครัง้นีค้ือ โจ ไบเดน ส าหรับผู้น าคนใหมข่องสหรัฐคอ่นข้าง 
      เป็นมิตร ซึง่อาจท าให้การท าธุรกิจกบัทัว่โลกผ่อนคลายมากขึน้ 
เดือนธนัวาคม     องค์การอนามยัโลก หรือ WHO ได้ให้ค ามัน่จดัสรรวคัซีนป้องกนัไวรัส 
      โคโรนา หรือ โควิด19 โดยจะแจกจ่ายไปทัว่โลก ส าหรับประเทศไทย 
      คาดวา่จะเร่ิมมีการฉีดวคัซีนภายในประเทศ ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์- 
      มีนาคม 2564  
 
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 - 2564 
จากข้อมลูของธนาคารโลก (World Bank) ประเมินเศรษฐกิจจาก GDP หรือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
ประเทศและของโลก รายละเอียดดงันี ้

GDP 
2563 

(Estimated) 
2563 

(Actual) 
2564 

(Estimated) 
World -4.4% -4.3% 4.0% 
Thailand -7.1% -6.5% 4.0% 
China 1.9% 2.0% 7.9% 
India -10.3% -9.6% 5.4% 
Japan -5.3% -5.3% 2.5% 
Russia -4.1% -4.0% 2.6% 
Euro area -7.2% -2.9% 3.3% 
Middle East and Central Asia -4.1% -5.0% 2.1% 
USA -4.3% -5.4% 3.3% 
Latin America and the Caribbean -8.1% -6.9% 3.7% 
 
ผลิตภณัฑ์ใหมข่องบริษัท 
บริษัทยังคงได้รับโอกาสใหม่ๆ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นผู้ผลิตสินค้าทัง้ท่ีเป็นสาย
เคเบิลและท่ีใช่ไมส่ายเคเบิล แม้วา่ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตวัและช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
น่า การพฒันาและการคิดค้นสินค้าใหม่ๆ  ยงัคงด าเนินตอ่ไป 
 
เกรทวอลล์มอเตอร์เปิดโรงงานผลิตในประเทศไทย 
เกรทวอลล์มอเตอร์ ผู้ ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศจีนท่ีเข้ามาท าการผลิตและจ าหน่ายใน
ประเทศไทย ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและประเทศไทยยงัคงเป็นท่ีท่ี
นกัลงทนุสนใจและมองหาในการผลิตยานยนต์เพ่ือสง่ออกไปยงักลุม่อาเซียนและทัว่โลก 
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โครงการความร่วมมือของอีซูซุและมาสด้า 
 ความร่วมมือของอีซูซุและมาสด้าในการผลิตรถกระบะ รุ่น BT-50 ซึง่จะเปิดตวัในปี 2564 
 

นโยบายสนับสนุนการลงทุน EV รอบใหม่จะท าให้ไทยเป็นศูนย์กลาง การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ
ภมูิภาค 
รัฐบาลไทยมีการสง่เสริมให้ประเทศไทยเป็นแหลง่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า หลงัจากบีโอไอได้เปิดให้มีการ
ส่งเสริมการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้ารอบใหม่ นอกจากการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยังครอบคลุมทัง้
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า,รถสามล้อไฟฟ้า, รถโดยสารไฟฟ้า, รถบรรทกุไฟฟ้า และกิจการต่อเรือไฟฟ้าอีก
ด้วย 
 
บริษัทนิสสนัปิดโรงงานในอินโดนีเซีย และย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศไทย 
บริษัทนิสสนัปิดโรงงานในประเทศอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆ  และย้ายมาผลิตท่ีประเทศไทยและ
ส่งออกไปยงัประเทศอาเซียน เป็นข้อพิสจูน์ให้เห็นว่าประเทศไทยยงัคงศนูย์กลางด้านการผลิตยาน
ยนต์ของอาเซียน 
 
โครงการความตกลงหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจระดบัภมูิภาค (RCEP) 
ความตกลงหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RCEP) เป็นการลงนามร่วมกนัระหว่างกลุ่มอาเซียน
(10 ประเทศ) และคู่เจรจาอีก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
ครอบคลมุประชากรรวมกนัถึง 2.3 พนัล้านคน มี GDP รวมกนัประมาณ 30% ของ GDP โลก และมี
มลูค่าการค้ารวม 28% ของมูลค่าการค้าโลก ซึ่งจะส่งผลดีในด้านธุรกิจของปรเทศไทยในการผลิต
สินค้าและสง่ออก รวมถงึอตุสาหกรรมยานยนต์ได้อานิสงค์จากความตกลงระดบัภมูิภาคครัง้นี ้
 
TSC Future model 
Future model เป็นข้อมลูการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ท่ีบริษัทได้รับค ายืนยนัจากลกูค้าเรียบร้อยแล้วในปี 
2564 ส าหรับรถยนต์รุ่นใหม่อื่นๆ ท่ีจะเกิดในปี 2564 - 2568 อยู่ในขัน้ตอนระหว่างการเจรจาร่วมกนั
กบัลกูค้า ซึง่สะท้อนให้เห็นการเติบโตของบริษัท 

           
จากนัน้ เป็นช่วงเวลาให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดงันี  ้
1. นายอานภุาพ บวัรักษ์ รับมอบฉนัทะ นายธรรมศกัด์ิ หอมนวล สอบถามว่า Direction ของการท า
ธุรกิจในปี 2564 ของ MD คืออะไร 
 
นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า คาดการณ์ว่าในในปี 2564 นี ้
ธุรกิจยานยนต์จะกลบัมาเติบโตขึน้ โดยเฉพาะหลงัจากท่ีมีการแจกจ่ายวคัซีน ซึง่ทางบริษัทเองมีการ
เตรียมความพร้อมและการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือรองรับการกลบัมาเติบโตดงักลา่ว ดงัท่ีได้กล่าวไป
ในข้างต้น 
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2. นางธัญญารัตน์ แก้วพิทกัษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ผลประกอบการปีนีข้องบริษัทมีแนวโน้มเป็น
อย่างไร 

 
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายวา่ในปีนีค้าดการณ์วา่จะมีการเติบโต
ขึน้ของยอดขาย ทัง้นีปั้จจยัส าคญัจะขึน้อยู่กบัยอดการผลิตรถยนต์ ซึง่หากสามารถผลิตได้ท่ี 2 ล้าน
คนั ยอดขายของบริษัทก็น่าจะกลบัไปท่ี 3,000 ล้านบาท  

 
3.  นายศรายุทธ จาดประทุม รับมอบฉันทะ นายทรงศกัด์ิ นิกรมาลากุล สอบถามว่า กรณีระบบ EV 
ทัง้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีการปรับและสนับสนุนเพ่ิมมากขึน้ และมีแนวโน้มท่ีจะโตไวมากซึ่ง
อาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ TSC ผู้บริหารมีแนวทางหรือแผนรับมืออย่างไร 

 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นรถไฟฟ้า

เป็นเร่ืองท่ีดีทัง้ในด้านของอตัราเร่งรถยนต์และการช่วยลดมลพิษ  แต่ทัง้นีปั้จจยัส าคญัจะขึน้อยู่กับ
โครงสร้างพืน้ฐาน อย่างสถานีชาร์จไฟฟ้า ซึง่การใช้รถไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ณ ปัจจุบนั ยงัเป็นเร่ือง
ท่ีเป็นไปได้ยาก ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงมัน่ใจวา่สายควบคมุยานยนต์ยงัคงเป็นสิ่งจ าเป็นอยู่  

 
4. นางสาวมุททา สายดาราสมุทร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้มองหาธุรกิจอื่นท่ีไม่เก่ียวกับยาน
ยนต์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจบ้างหรือไม่ 

 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทยงัคงเน้นธุรกิจยานยนต์

เป็นหลกั แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการท าธุรกิจอื่นๆ เช่น เรือ หรือการก่อสร้าง แต่เป็นเพียงส่วน
น้อย ทัง้นีเ้ช่ือมัน่วา่ยานยนต์จะยงัคงเป็นธุรกิจหลกัท่ียงัคงมีโอกาสการเติบโตขึน้อีก 

 
5. นางอาริสา สิมหงษ์ รับมอบฉันทะ นายประดิษฐ์ สิมหงษ์ สอบถามว่า ปีนีบ้ริษัทจะจ่ายเงินปันผล
หรือไม ่

 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงิน

ปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิ ซึง่ปีท่ีผ่านมาแม้วา่จะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-
19 บริษัทก็ยังคงมีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปีนีค้าดการณ์ว่าแนวโน้มจะดีกว่าปีท่ีผ่านมา หากไม่มี
ข้อผิดพลาด บริษัทก็จะยงัคงมีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายดงักลา่ว 
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นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร 
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และขอบคณุส าหรับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ท่ีให้กบับริษัท 
เสมอมา  
 
นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ กลา่วในตอนท้ายว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวนันี ้และขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร จะมุ่งมัน่พฒันาบริษัท เพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยค านึงถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเพ่ือเป็น
บริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ระดบัโลกตอ่ไป  
 

ปิดการประชมุเวลา 11.20 น.                                           
 
 
 ลงช่ือ              ประธานท่ีประชมุ 

   (นายสรรเสริญ จฬุางกรู) 
       ประธานกรรมการ 

 
 
 ลงช่ือ                              ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 (นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม) 
                     เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
 
 
 

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

ภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 

 


