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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 (ประกอบวาระท่ี 1) 
 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานท่ี  
ประชมุเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา
เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม                                                 
1. นายสรรเสริญ  จฬุางกูร        ประธานกรรมการ 
2. นายทวีฉัตร   จฬุางกูร  กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายวฒุภิมูิ จฬุางกูร  กรรมการ 
4. นายสริศ     พัฒนะเมลือง  กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ  
5. นายสนัติ  พัฒนะเมลือง กรรมการ 
6. นายฮาจเิมะ คาโตะ  กรรมการ 
7. นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ      

8. นายอภนิันท์   ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

9. นายฉัตรชยั    เอียสกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

10. นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

11. นางสาวสริิณา พัฒนะเมลือง ผู้รับผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงนิ 
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คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ ร้อยละ 90.91 ของกรรมการทัง้หมด 
 
กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมากาโต  เทราอุรา กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพูนนารถ        เผา่เจริญ       ผู้สอบบญัชีและผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทจาก

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
2. นายพลกฤติ   รัตนพฤกษ์พันธ์  ผู้จดัการอาวโุสจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
3. นางสาววมิพ์วภิา  สนุทรวริิยะวงศ์  ผู้ชว่ยผู้ตรวจสอบบญัชีอาวโุสจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
4. นางกสติา    พิทักษ์สงคราม  เลขานุการบริษัท 
 
ก่อนประชุม 
นางกสติา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ได้กลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี (รายช่ือดัง
รายละเอียดข้างต้น) และกลา่วชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบขัน้ตอนการด าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   ประจ าปี 2562 
ดังนี ้
1. ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชมุจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจ้งไว้ตามหนัง สือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธาน 
ท่ีประชมุจะชีแ้จงต่อท่ีประชมุในรายละเอียดของแต่ละวาระ 
2. สทิธิในการแสดงความเห็น 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม  เชิญท่ี
ไมโครโฟน และแนะน าตัวโดยการบอกช่ือ-สกุล หากเป็นผู้ท่ีรับมอบฉันทะ ก็ขอให้แจ้งช่ือของผู้มอบฉันทะด้วย เพ่ือ
บนัทึกข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม ช่ือผู้ถือหุ้นลงในรายงานการประชมุ  หากท่านผู้ ถือหุ้ นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถาม
อ่ืนๆ เก่ียวกับบริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามในวาระอ่ืนๆ หรือน าสง่ค าถามโดยกรอก
ลงในแบบฟอร์มค าถามท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จดุลงทะเบียน แล้วน าสง่ให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือชีแ้จงในท่ีประชมุต่อไป 
3. วธีิการลงคะแนน 

3.1 ใช้วธีิการลงคะแนน โดยใช้บตัรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและน าสง่ให้เจ้าหน้าท่ี โดย
ในบตัรแต่ละใบจะแสดงหมายเลขและช่ือวาระก ากับไว้แล้ว 

3.2 ใช้วธีิการนับคะแนนของ ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเองด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้ น ต่อ 1 คะแนนเสียง 
(1 Share : 1 Vote) เม่ือสิน้สดุการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ชว่ยด าเนินการประชมุจะแจ้งให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึน้ จากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปเก็บใบ
ลงคะแนนในสว่นท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพ่ือรวบรวมคะแนน ส าหรับผู้ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้า
ร่วมประชมุและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน้  บริษัทได้น าคะแนนเสียงการลงมติตามวาระ
นัน้ๆ ของผู้ถือหุ้นท่ี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบนัทึกไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วทัง้หมด 

บตัรเสีย หมายถึง บตัรคะแนนท่ีลงเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ท่ีไม่ได้มีการลงลายมือช่ือก ากับไว้
หรือมีการลงคะแนนเสียงไม่ชดัเจนและไม่ถูกต้อง 
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3.3 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติในแต่ละวาระนัน้ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้ นท่ี
ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง”  และ “บตัรเสีย” ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะน าคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” ดังกลา่วนัน้ หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ โดยจะมีการสรุปคะแนนหลังจาก
น าเสนอจบในแต่ละวาระ  

3.4 ส าหรับวาระการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนทุกใบ 
3.5 ในทุกวาระของการประชมุ เม่ือมีการเก็บใบลงคะแนนจากท่ีประชุมเสร็จสิน้แล้ว หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดส่ง  

ใบลงคะแนนในสว่นท่ี “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” เพิ่มเติมในภายหลงั บริษัทจะไม่น าบตัรคะแนน
สว่นนัน้ไปค านวณ 

3.6 ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีมาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว  เจ้าหน้าท่ีท่ีจุดลงทะเบียนจะไม่ออกใบ
ลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์ประชมุ ส าหรับวาระการประชมุท่ีมีการน าเสนอต่อท่ีประชมุแล้ว 

3.7 ส าหรับใบลงคะแนนในสว่นท่ี “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนท่ีไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม   หรือในกรณีท่ี 
ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลบัก่อนการประชมุแล้วเสร็จ ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ี ณ จุดนับ
คะแนนก่อนออกจากท่ีประชมุ 

3.8 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบรูณ์ ก็ต่อเม่ือมีการลงลายมือช่ือของผู้ เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน  ทัง้นีเ้พ่ือ
ความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ 
4. การเสนอวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอช่ือกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้า 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธิ  ตัง้แต่วนัท่ี 15 สงิหาคม 2561 และสิน้สุดในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีบริษัทก าหนด ปรากฎวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในครัง้นีแ้ละไม่มีผู้ ถือ
หุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
แต่อย่างใด  นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการรักษาสทิธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ ผู้ถือหุ้ นสามารถ
สง่ค าถามเก่ียวกับบริษัทมาเป็นการลว่งหน้า ภายในวนัท่ี 8 มกราคม 2562 ปรากฎวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสง่ค าถาม 
 
และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจงึเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้ นรายย่อยเป็นตัวแทนอิสระ
และคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชมุ โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้
ด้วยการลงช่ือ ณ จดุตรวจสอบเอกสาร โดยผู้ท่ีแสดงความประสงค์เป็นท่านแรก คือ นางศุภสิรา เกียรติคณารัตน์  
 
และเพ่ือให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรับ
โทรศัพท์เป็นระบบสัน่  
 
เร่ิมประชุม 
นางกสติา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท แจ้งวา่การประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท มีผู้ ถือหุ้ น
เข้าร่วมประชมุจ านวน 40 ราย แบง่เป็นมาด้วยตนเองจ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.50 และมาด้วยการรับ
มอบฉันทะจ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.50 นับจ านวนหุ้นได้ 220,203,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7589 ของ
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จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 259,800,000 หุ้ น ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคับของบริษัทแล้ว 
 
นายสรรเสริญ  จฬุางกูร ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ จงึกล่าวเปิดการประชุม  แจ้งต่อไปว่า
ในวนันีมี้วาระการประชมุทัง้หมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเวบ็เพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
 
ประธานท่ีประชมุ มอบหมายให้นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช่วยประธานท่ี
ประชมุ ในการด าเนินการประชมุต่อไป  
 
จากนัน้นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้น าเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชมุให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี ้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 นางกสติา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชีแ้จงวา่บริษัทได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ให้ผู้ถือหุ้ นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดับท่ี 2)  โดยมีวาระทัง้หมดจ านวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดท่ี
ส าคัญท่ีผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมแล้วให้ผู้ ถือหุ้ นทราบ ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับรอง
รายงานประชมุดังกลา่ว   
 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี  ้มีดังต่อไปนี ้
1.  นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ จากรายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้ นปี 2561 วาระท่ี 3 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2560 ในสว่นของค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน เพราะเหตุใดจึง
ระบวุา่ ก าไรสทุธิท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน ทัง้ท่ีอัตราผลตอบแทนผู้ ถือ
หุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สงูกวา่ปี 2559 

   
นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง ผู้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า “อัตรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ี
เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน”  จะด าเนินการแก้ไขข้อมลูให้ถูกต้องต่อไป 
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย         220,225,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
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ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 220,225,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 42 ราย 
 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษัทประจ าปี 2561 

นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจ าปีท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือ
เชญิประชมุแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดับท่ี 3) โดยมีรายละเอียดท่ีส าคัญ ดังนี ้
 
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2561 มียอดผลิตรถยนต์ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม  รวม
จ านวน 1.801 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 91 เม่ือเปรียบเทียบกับประมาณการทัง้ปี 2.080 ล้านคัน  
ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 เ ม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560 ท่ีมีจ านวน 1.989 ล้านคัน และมียอดผลิต
รถจกัรยานยนต์ (เฉพาะท่ีเป็น CBU) ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม รวมจ านวน 1.724 ล้านคัน คิด
เป็นร้อยละ 84 เม่ือเปรียบเทียบกับประมาณการทัง้ปี 2.120 ล้านคัน  ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3  
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560 ท่ีมีจ านวน 2.055 ล้านคัน (ท่ีมา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
วนัท่ี 27 พฤศจกิายน 2561) 
 

 ผลการด าเนนิงาน พิจารณาปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 
สายควบคุมรถยนต์  
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 69 ยอดการผลติ 33.77 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 70 
สายควบคุมรถจกัรยานยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลติ 8.99 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 95 
ชดุควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลติ 1.47 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 15 
 
ยอดขายลกูค้าสงูสดุ 5 อันดับแรก 
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2561 

ในปี 2561 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ “ดีเลศิ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ซึง่มีคะแนนอยู่ท่ี 94 คะแนน โดยผู้
ประเมินคือสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective 
 Action Coalition) 

หลงัจากได้การรับรองเป็นแนวร่วมโครงการไปแล้วเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ทบทวน
นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในคู่มือหลักก ากับดูแลกิจการ รวมถึงถ่ายทอด
นโยบายไปยังคู่ค้าอย่างสม ่าเสมอทุกปี เชน่ นโยบายงดรับของขวญั เป็นต้น 

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

 รางวลัหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2018)   
ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลหุ้ นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการเป็นบริษัท 
ท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสิง่แวดล้อม, สงัคม และบรรษัทภบิาล เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ ถือหุ้ น,  
ผู้ลงทุน และผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกฝ่ายต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2   

 
 ผลการด าเนินงาน Solar Roof Top   

เน่ืองจากบริษัทเลง็เห็นถึงความส าคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทัง้ยัง
สง่ผลดีต่อสิง่แวดล้อม จงึจดัท าโครงการ Solar Roof Top ใช้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ขณะนีไ้ด้
ด าเนินการแล้วเสร็จ เร่ิมใช้เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทคาดว่าจะสามารถประหยัด
ค่าไฟได้ปีละ 4.05 ล้านบาท 

 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงในวาระนี ้มีดังต่อไปนี ้
-ไม่มี- 

   
ในวาระนีไ้ม่ต้องมีมติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท  ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินของ

บริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน2561 ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมนี ้ได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 ท่ีจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3) สรุป
รายการท่ีส าคัญได้ดังนี ้
 
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,107.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 201.34 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 6.93 โดยมีก าไรขัน้ต้นปี 2561 จ านวน 598.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 
จ านวน 77.10 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิปี 2561 จ านวน 246.20 ล้านบาท  (หลังผลขาดทุนจากการ
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เปล่ียนแปลงประมาณการเร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 19 เท่ากับ 4.65 
ล้านบาท) เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 70.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.92 เม่ือเทียบกับรายได้
จากการขาย 

 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  (MD&A : Management 
Discussion and Analysis) 
นางสาวสริิณา  พัฒนะเมลือง ผู้รับผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงนิ รายงานค าอธิบายและ
การวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน   ดังนี  ้
 
อัตราสว่นก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.32 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน เน่ืองมาจากมีการบริหารต้นทุนและมีการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสทิธิภาพ  
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.45 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทท่ีดีขึน้ 
 
อัตราสว่นเงนิทุนหมนุเวียน (Current Ratio) ปี 2561 เพิ่มขึน้ 0.22 เท่า จากปีก่อน เน่ืองจากหนีส้ิน
หมนุเวียนลดลง 
 
อัตราสว่นหนีส้ินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2561 ลดลง 0.17 เท่า จากปีก่อน เน่ืองจากบริษัท
จา่ยคืนเงนิกู้ ยืมธนาคารพาณิชย์ 
 
ปี 2561 เป็นอีกปีท่ีบริษัทสามารถพัฒนาผลการด าเนินงาน โดยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 
6.93 และมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 42.53 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายฐาน
ลกูค้าเพิ่มขึน้ เพิ่มผลติภณัฑ์ใหม่เพ่ือรองรับกับรถรุ่นใหม่ของลกูค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิต 
ควบคุมค่าใช้จา่ย และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจบุนั 
 
รายได้จากการขายในปี 2561 เท่ากับ 3,107.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 201.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.93 
เน่ืองจากได้รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าเพิ่มมากขึน้ มีผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึน้ และรวมถึงตลาดรถยนต์เริ่ม
ฟื้นตัว นอกจากนี ้ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 1.32 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 0.52 
เน่ืองจากการควบคุมค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ลดลงร้อยละ 0.21 เน่ืองจากจา่ยคืนเงนิกู้ท าให้ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้ลดลง เม่ือเปรียบเทียบในช่วงเวลา
เดียวกันกับปีก่อน  
 
ในปี 2561 บริษัทมีการลงทุนวจิยัและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 3.8 ล้าน
บาท เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการผลติและพัฒนาคุณภาพผลติภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง 



- 17 - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี 2561 เท่ากับ 246.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้กว่าปี 2560 เท่ากับ 70.20 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.89 เน่ืองจากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ และในปี 2561 มีผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
ประมาณการเร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เท่ากับ 4.65 ล้านบาท 

 
บริษัทผู้ผลติรถยนต์ต่างๆ มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสูต่ลาดมากขึน้ ตลาดรถยนต์และชิน้ส่วนมี
ปริมาณการสัง่ซือ้ท่ีเพิ่มมากขึน้ตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศ และการสง่ออกท่ีเร่ิมปรับตัวดีขึน้ ประกอบกับบริษัทยังคงด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ท่ีตัง้ไว้ 
จงึประเมินวา่ปัจจยัต่างๆ สง่ผลให้บริษัทเติบโตได้มากขึน้จากปีท่ีผา่นมา 
 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดังต่อไปนี ้
1. นางสาวศิริพร ขตัตพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามวา่  
(1) ในรายงานประจ าปี เหตุใดจงึมีจ านวนสนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้  
(2) เหตุใดจงึมีการโอนสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนไปเป็นอุปกรณ์เพิ่มขึน้จากปี 2560   
(3) บริษัทได้ก าหนดระยะเวลาอายุของลกูหนีใ้นรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือไม่  
(4) เหตุใดบริษัทจงึไม่ได้ตัง้ส ารองส าหรับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29.5 ก) คดีฟ้องร้องกับ

กรมศุลกากร  
 
นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายวา่  
(1) สาเหตุท่ีมีจ านวนสนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้เน่ืองจากเป็นชว่งเวลานับสต็อกสินค้า โดยนโยบายการ

ควบคุมสต็อกยังคงเป็นเชน่เดิม  
(2) การโอนสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนไปเป็นอุปกรณ์เพิ่มขึน้ หมายถึงบริษัทมีการลงทุนสินทรัพย์

เพิ่มขึน้  
(3) บริษัทก าหนดอายุของลกูหนีต้ามมาตรฐาน ซึง่ใช้กับลกูหนีทุ้กราย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่ีมีความ

เก่ียวโยงกันหรือไม่   
(4) กรณีคดีฟ้องร้องกับกรมศุลกากร เป็นเหตุการณ์ปกติส าหรับบริษัทท่ีมีการน าเข้าสินค้าจาก

ต่างประเทศ และบริษัทมีความมั่นใจเน่ืองจากด าเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท  ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท่ี 30 
กันยายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย         220,355,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        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  
ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 44 ราย 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
2561 

 นางกสติา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชีแ้จงวา่ เม่ือท่ีประชมุได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท  
ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 แล้ว บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงิน
จ านวน 250,850,000 บาท (ก่อนผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการเร่ืองผลประโยชน์
พนักงาน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เท่ากับ 4.65 ล้านบาท) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 ดังนี ้ 
1. การจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

ปัจจบุนับริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรร
เพิ่มเติมอีก  

2. การจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
บริษัทมีนโยบายจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการด าเนินงานในอัตราไม่ต ่ ากว่า
ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิประจ าปี คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความจ าเป็น ความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม  จึง เสนอ
จา่ยเงนิปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็น 259,800,000 บาท (สองร้อยห้าสิบเก้า
ล้านแปดแสนบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 103.57 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2561  
 

โดยได้จา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในปี 2561 หุ้ นละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค์)  คงเหลือ
จา่ยเงนิปันผลงวดสดุท้ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท (หกสบิสตางค์) รวมเงินท่ีจ่ายในงวดสุดท้ายเป็น
เงนิ 155,880,000 บาท   

 

ซึง่บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงนิปันผลในวันท่ี 29 มกราคม 2562 และก าหนด
จา่ยเงนิปันผล ภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ  และก าไรสะสมของ
กิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบคุคล คือ ก าไรสทุธิจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทุน 
(BOI)  
 

ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี  ้มีดังต่อไปนี ้
1.  นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ ในปี 2560 และ 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลสูงกว่าก าไร
สทุธิมาตลอด ในปีถัดไปจะยังคงใช้นโยบายการจา่ยเงนิปันผลแบบเดิมหรือไม่ และกรณีท่ีน าเงินก าไร
สะสมมาจา่ยเป็นเงนิปันผล ขณะนีมี้ก าไรสะสมคงเหลือเท่าไร แสดงว่าบริษัทยังไม่มีโครงการขยาย
ธุรกิจใชห่รือไม่  
  
นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการด าเนินงานในอัตราไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
และบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  นอกเหนือ จากนโยบายข้างต้น การ
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พิจารณาจา่ยเงนิปันผลขึน้อยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึง่ต้องได้รับเงินปันผลท่ี
เหมาะสม ตลอดจนความสอดคล้องกับการใช้สทิธิประโยชน์ของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ด้วย 
 
กรณีท่ีน าเงนิก าไรสะสมมาจา่ยเป็นเงนิปันผล ขณะนีมี้ก าไรสะสมคงเหลือ 932 ล้านบาท (อ้างอิงงบ
การแสดงฐานะทางการเงนิท่ีได้เปิดเผย) ซึง่เพียงพอทัง้สถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน (ถ้ามี) ในส่วน
โครงการลงทุนขยายธุรกิจ ทางบริษัทได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซึง่จะน าเสนอผู้ถือหุ้นในชว่งถัดไป   
 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และ
ให้จา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

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

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

นางกสติา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า เพ่ือความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี กรรมการทุกท่านท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระคือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร, 
นายวฒุภิมูิ จฬุางกูร, นายอภนิันท์ ณ ระนอง และนายวีรวฒัน์ ขอไพบลูย์  ได้แสดงความประสงค์ขอ
ออกจากท่ีประชมุและไม่มีสว่นร่วมใด ๆ ในการพิจารณาและลงมติของท่ีประชมุ  
 

  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้หมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งนัน้ 
ในการประชมุนีจ้งึมีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 
1) นายทวีฉัตร  จฬุางกูร  กรรมการ 
2) นายวฒุภิมูิ  จฬุางกูร  กรรมการ 
3) นายอภนิันท์  ณ ระนอง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

                                                             ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                                                                                   และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
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4) นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
                                                           กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                                                                                และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 
จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ  
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวต้องออกตามวาระ
นับตัง้แต่วนัท่ี 15 สงิหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจกิายน 2561 ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
ก าหนดนัน้  ปรากฎว่าไม่ มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารั บ 
การพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแต่อย่างใด 

 
ทางคณะกรรมการบริษัท ซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย เห็นวา่ รายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ทัง้ 4 ท่านนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ กรรมการและกรรมการอิสระท่ีมีการด ารง
ต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปี ต่อเน่ืองกัน เป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกตาม
วาระจ านวน 4 ท่าน ดังรายช่ือข้างต้น กลบัเข้ารับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง   

 
นางกสติา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชีแ้จงเพิ่มวา่ รายละเอียดและประสบการณ์การท างาน
ของกรรมการแต่ละท่าน ได้สง่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาต่อไป 

 
 ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี  ้มีดังต่อไปนี ้

-ไม่มี- 
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
และเพ่ือเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั ง้
กรรมการแทนกรรมการครัง้ละ 1 ท่าน ดังนี ้
 
1. นายทวีฉัตร  จฬุางกูร   กรรมการ 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายทวีฉัตร จฬุางกูร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         193,773,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.2975  
ไม่เห็นด้วย                        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  
ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 

 
2. นายวฒุภิมูิ  จฬุางกูร  กรรมการ 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายวฒุภิมูิ จฬุางกูร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         214,981,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5591  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      5,378,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4409  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 
 

3. นายอภนิันท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
                                               ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                                                และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายอภนิันท์ ณ ระนอง กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         214,981,756 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5590  
ไม่เห็นด้วย                        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  

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 
 

4. นายวีรวัฒน์ ขอไพบลูย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
                                               กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                                                และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายวีรวฒัน์ ขอไพบูลย์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         214,981,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5591  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      5,378,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4409  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย  
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วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 
  นางกสติา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยโดยละเอียด เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการท่ีมีรายได้ในระดับเดียวกัน  
รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และก าไร สนิทรัพย์ และการจ่ายเงิน
ปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจ านวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย  
ประจ าปี 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ปี 2562 

1. ค่าตอบแทนประจ าปี โดยมีวงเงนิไม่เกิน 6 ล้านบาท 6 ล้านบาท 
1. 1 ค่าเบีย้ประชมุ (ต่อครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ) 

 ประธานกรรมการบริษัท      
 กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

คณะกรรมการชดุย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 

  1.2 บ ำเหน็จกรรมกำรของบริษัท จ่ำยในอัตรำ 
1.50% ของเงนิปันผลท่ีจำ่ย 

1.50% / 
ปี 2560 

1.50% / 
ปี 2561 

2. สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ  ค่าตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรือ
พ้นจากต าแหน่ง* 

ค่าตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรือ 
พ้นจากต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง  
 ค าจ ากดัความ กรรมการ หมายถงึ กรรมการ และกรรมการชดุย่อย 
 กรรมการต้องด ารงต าแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกนั 
 จ่ายเม่ือกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากต าแหน่ง โดยก าหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีการลาออก

หรือพ้นจากต าแหน่งมีผลบังคบั 
 ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทัง้ปี / 12) x จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) 

*ได้รับการอนมุตัิจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เป็นปีแรก 
 

 ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี  ้มีดังต่อไปนี ้
1.  นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีค่าตอบแทนกรรมการลาออกจากต าแหน่ง ว่าบริษัท
เคยมีการจา่ยค่าตอบแทนตามจ านวนท่ีกลา่วข้างต้นหรือไม่ และจ านวนเท่าไร 

   
นางสาวสริิณา  พัฒนะเมลือง ผู้รับผดิชอบสงูสดุในสายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า  บริษัทมีการ
จา่ยค่าตอบแทนกรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งไปเป็นจ านวน 3 ครัง้ ซึ่งทัง้หมดด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน 
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง 
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ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 
 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
  นางกสติา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัดมาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชมุสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
บริษัททุกปี และแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ท่ีมีการปรับเกณฑ์หมนุเวียนผู้สอบบญัชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องเปล่ียนผู้สอบบัญชีเม่ือครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี (จากเดิมท่ีต้อง
เปล่ียนเม่ือครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี)  ซึง่จะชว่ยสง่เสริมความเป็นอิสระและสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้
ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงนิในการตัดสนิใจลงทุน   

 
  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562  ดังต่อไปนี ้
1. นายกฤษฎา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4958 และ/หรือ  
2. นางสาววสิสตุา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3853 และ/หรือ 
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  5238  
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบริษัทในปี 2558, 2559, 2560 และ 2561)  
 
จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
นับจนถึงงวดบญัชีปี 2562 นายกฤษดา เลศิวนา และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทเป็นปีท่ีหก  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีและเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบ
การเงนิของบริษัทเป็นปีท่ีห้า แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด พร้อมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2562  เป็นจ านวนเงนิ 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 ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ
การปฏบิตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้ นพิจารณา 
 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี  ้มีดังต่อไปนี ้
1.  นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ ค่าตรวจสอบ BOI ในปีนีมี้ค่าใช้จ่ายสูงขึน้จากปีก่อน
เน่ืองจากสาเหตุใด 

   
นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ  ผู้สอบบัญชีและผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  จากบริษัท    
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ชีแ้จงวา่ สาเหตุค่าตรวจสอบ BOI ในปีนีมี้ค่าใช้จ่ายสูงขึน้เน่ืองจากมีการ
ปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับต้นทุนการท างานและขอบเขตการปฎบิตัิงานของเจ้าหน้าท่ีผู้สอบบัญชี 
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 

2562 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 220,360,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีมี้ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 45 ราย 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นซกัถามข้อสังสัย และ /หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อ
ซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ (ถ้ามี)  จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ หรือลง
มติใดๆ ในวาระนี ้
 
จากนัน้นายสริศ   พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  จึงไ ด้รายงานข้อมูลเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนือ้หาได้ดังนี ้
 
โครงการพัฒนารถกระบะร่วมกันระหวา่ง Mazda และ Isuzu 
การร่วมมือกันครัง้นี ้Isuzu จะน าโครงสร้างพืน้ฐานและเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ในการพัฒนารถกระบะรุ่น 
Isuzu D-Max มาพัฒนารถกระบะค่าย Mazda ท าให้ค่าย Mazda สามารถผลิตรถกระบะออกสู่
ตลาดได้อย่างต่อเน่ืองอีกครัง้ 
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โครงการพืน้ท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (อีอีซี) 
เดิมเขตพืน้ท่ีพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเ ชิงเทรา 
ต่อมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความเห็นสนับสนุนการขยายพืน้ท่ีเพิ่มเติม 4 จงัหวัด ได้แก่ 
จงัหวดัปราจีนบรีุ  สระแก้ว จนัทบุรี และตราด โดยจังหวัดปราจีนบุรีมีจุดเด่นด้านสถานท่ีตัง้นิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ จังหวัดจันทบุรีและตราดมีจุดเด่นด้านแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตรและการ
ท่องเท่ียว และจงัหวดัสระแก้วมีจดุเด่นทางด้านการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพและธุรกิจ
การศึกษา ซึง่จดุเด่นต่างๆ ท่ีกลา่วข้างต้นสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดการท าธุรกิจ
ในเขตพืน้ท่ีอีอีซี 

 
โดยในโครงการอีอีซีได้เพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ท่ีมี
กลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต จากเดิม 5 อุตสาหกรรม (First S-Curve) ดังนี ้
5 อุตสาหกรรม First S-Curve 
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
 2. อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

3. อุตสาหกรรมการท่องเ ท่ียวกลุ่มรายได้ดี  และการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ ( Affluent, 
Medical and Wellness Tourism) 

 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the future) 
5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)  
 1. หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม (Robotics) 
 2. อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิติกส์ (Aviation and Logistics) 
  3. อุตสาหกรรมเชือ้เพลงิชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) 
 4. อุตสาหกรรมดิจทิัล (Digital) 
 5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
โดยทุกอุตสาหกรรมจะเพิ่มมลูค่าในการท าธุรกิจทัง้ในด้านการจ้างงาน การส่งเสริมการท าธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงสง่ผลดีต่อบริษัท เน่ืองจากมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิติกส์ และอุตสาหกรรมดิจทิัล เป็นต้น 

 
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
ความคืบหน้าศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการโดย
สถาบนัยานยนต์ ซึง่มีจดุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยมีศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานโลก และยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการทดสอบของ
ภมูิภาคอาเซียนโดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลกมาใช้
ประเทศไทยเป็นฐานด้านการวจิยั ซึง่สง่ผลดีต่อผู้ ผลิตยานยนต์ในประเทศ สามารถลดค่าใช้จ่าย 
จากเดิมท่ีต้องสง่ไปทดสอบในต่างประเทศ  
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ววิฒันาการรถยนต์ในประเทศไทย 
ในปัจจุบัน รถยนต์ท่ีใช้ในประเทศไทยมี 3 ประเภท คือ 1. กลุ่มรถท่ีใช้น า้มันขับเคล่ือนหรือ
เคร่ืองยนต์สนัดาบภายใน (Diesel  & Petrol Vehicle) 2. กลุม่รถท่ีมีการใช้น า้มันและพลังงานไฟฟ้า
จากแบตเตอร่ีเป็นตัวขบัเคล่ือน (Hybrid Electric Vehicle : HEV) และ 3. กลุ่มรถท่ีมีการใช้น า้มัน
และพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีเป็นตัวขับเคล่ือน และสามารถชาร์จไฟได้  (Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle : PHEV) ทัง้นีภ้าครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ภายในปี 2579 ประเทศไทยจะผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25 ของรถยนต์ทัง้หมดในประเทศ อย่างไรก็ตามปัจจบุันรถยนต์
ไฟฟ้ายังประสบปัญหาแบตเตอร่ีท่ีราคายังสงูอยู่  
 
การอนุมัติโครงการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับการผลติรถยนต์ไฟฟ้าโดย BOI 
1. การลงทุนก่อตัง้โรงงานผลติแบตเตอร์ร่ี มีผู้ผลติผ่านการอนุมัติ 3 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ BMW 

Mercedes-Benz และ Toyota  
2. การลงทุนผลติรถยนต์ไฮบริด มีผู้ผลติผา่นการอนุมัติ 6 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ Toyota, Honda, 

Nissan, Mazda, Auto Alliance และ Suzuki 
3. การลงทุนผลติรถยนต์ปลัก๊อิน ไฮบริด มีผู้ผลิตผ่านการอนุมัติ 3 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์  BMW 

Mercedes-Benz และ MG 
4. การลงทุนผลติรถยนต์ไฟฟ้า มีผู้ผลติผา่นการอนุมัติ 1 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ Fomm 
 
ทัง้นีเ้ป็นการยืนยันวา่ผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ ยังคงเช่ือมั่นในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน
และผลติรถยนต์ ซึง่จะท าให้ยอดการผลติรถยนต์เพิ่มขึน้ตามเป้าหมายได้  

 
TSC Future model 
Future model เป็นข้อมลูการผลติรถยนต์รุ่นใหม่ท่ีบริษัทได้รับการตอบรับจากคู่ค้าเรียบร้อยแล้วในปี 
2561 ส าหรับรถยนต์รุ่นใหม่อ่ืนๆ นอกเหนือจากนีท่ี้จะเกิดในปี 2562 - 2567 อยู่ในขัน้ตอนระหว่าง
การเจรจาท าธุรกิจร่วมกัน 
 
การพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ (New product development) 
บริษัทพัฒนาสินค้าใหม่ๆ  ร่วมกับบริษัทร่วมทุน และสถาบันการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ Door Module, Power Slide Door, Power Liftgate, Trunk Opener Foot 
Sensor, Tailgate Absorbor  เป็นต้น 
 
Automation 
บริษัทเร่ิมใช้เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรอัตโนมัติ รวมถึงหุ่นยนต์ในสว่นงานผลติเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลติ และยกระดับคุณภาพผลติภณัฑ์มากขึน้ 
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จากนัน้ เป็นชว่งเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  ้
1.  นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ เน่ืองจากในปีนีมี้การเปล่ียนประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารคนใหม่ จงึขอทราบวสิยัทัศน์ในการท างานของคุณทวีฉัตร จฬุางกูร 

   
 นายทวีฉัตร จฬุางกูร กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า จากประสบการณ์การท างาน

ในธุรกิจยานยนต์ รวมถึงเป็นผู้บริหารด้านการเงินมามากกว่า 20 ปี อีกทัง้มีการศึกษางานใน
ต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีความมั่นใจในการน าประสบการณ์ ความรู้ มาปรับปรุงและขยาย
ธุรกิจให้เติบโตขึน้อย่างยั่งยืนได้แน่นอน 

 
2.  นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ จากการรายงานข้อมูล Future model ในปี 2564-2567 
มีรุ่นรถท่ีได้รับการตอบรับจากคู่ค้าน้อยลงเม่ือเทียบกับปี 2562 และ 2563 แสดงว่ามีการลงทุน
น้อยลงหรือไม่ และรุ่นต่างๆ ท่ีกลา่วไว้ข้างต้นได้รวมถึงประเภทรถยนต์ EV แล้วหรือไม่  

 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ข้อมูลรุ่นรถในปี 2564-2567 มี

จ านวนน้อยเน่ืองจากเป็นการระบโุดยประมาณเท่านัน้ ยังมีคู่ค้าอีกหลายรายอยู่ในขัน้ตอนระหว่าง
การเจรจาร่วมกัน ข้อมลูท่ีน าเสนอเป็นเพียงข้อมลูท่ีสามารถเปิดเผยได้ในขณะนีเ้ท่านัน้ 

 
3.  นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ จากการรายงานข้อมูล 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 
S-Curve) ซึง่นอกจากบริษัทได้รับผลประโยชน์จากการต่อยอดอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่แล้ว บริษัทได้รับประโยชน์ในด้านอ่ืนอีกหรือไม่ 

 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า นอกจากอุตสาหกรรมการบิน

และโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่แล้ว  บริ ษัทยังมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน่ หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรมดิจทิัล ซึง่สามารถน ามาต่อยอดใน
การพัฒนาธุรกิจการผลติชิน้สว่นยานยนต์ของบริษัทได้  

 
4.  นายวฒุชิยั อินแป้น ผู้รับมอบฉันทะนางธัญญารัตน์ แก้วพิทักษ์ สอบถามว่า จุดแข็งของบริษัท 
TSC ท่ีแตกต่างจากบริษัทคู่แขง่คืออะไร 

 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายวา่ จดุแข็งของบริษัทท่ีแตกต่างจาก

คู่แขง่คือ TSC เป็นบริษัทร่วมทุนกับ 2 กลุม่ธุรกิจท่ีเข้มแขง็ คือกลุม่ซมัมิท คอร์ปเปอเรชั่น และHi–lex 
Corporation ซึง่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี มีการเติบโต
ก้าวหน้าเป็นอย่างดี มีการแบง่ปันความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทมี
มีการพัฒนาร่วมด้วย นอกจากนีบ้ริษัทยังมีคณะผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ซึ่งมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทตามวสิยัทัศน์ท่ีวางไว้ 
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นายสรรเสริญ  จฬุางกูร กลา่วในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอบคุณผู้ ถือหุ้ นท่ีมาร่วมประชุม 
และขอบคุณส าหรับความไว้วางใจและความเช่ือมั่นท่ีให้กับบริษัทเสมอมา  
 
นายสรรเสริญ  จฬุางกูร กลา่วในตอนท้ายวา่ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้วา่ คณะกรรมการบริษัท จะมุ่งมั่นในการพัฒนา 
ก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสมดุล  ก้าวหน้าอย่างไม่
หยุดยัง้ เพ่ือเป็นบริษัทผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 

 
 

ปิดการประชมุเวลา 11.30 น.                                           
 
 
 ลงช่ือ              ประธานท่ีประชมุ 

  (นายสรรเสริญ  จฬุางกูร) 
       ประธานกรรมการ 

 
 
 ลงช่ือ                              ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

       (นางกสติา  พิทักษ์สงคราม) 
                                                                          เลขานุการบริษัท 
 
 
 
 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเหน็เก่ียวกบัรายงานฯ ดังกลา่ว มาที่เลขานกุารบริษัท  
เลขที่ 700/737 หมู ่ 1 ต าบลพานทอง  อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบรีุ 20160 หรืออีเมล์ ir@thaisteelcable.com  

ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562 

 

กสิตา  พิทกัษ์สงคราม 

สรรเสริญ  จฬุางกูร 


