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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 (ประกอบวาระที่ 1) 
 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่  
ประชุมเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 (ชัน้ 2 บางนาทาวเวอร์) บางนา ไพรด์ โฮ
เทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ 2/4 หมู ่14 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี สมทุรปราการ  
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม                                                 
1. นายทวีฉตัร   จฬุางกรู  กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายวฒิุภมูิ จฬุางกรู  กรรมการ 
3. นายสริศ     พฒันะเมลือง  กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ  
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 

9. นายฉตัรชยั    เอียสกลุ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

10. นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

11. นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 
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กรรมการท่ีเข้าร่วม 9 ท่านจาก 11 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ ร้อยละ 81.82 ของกรรมการ
ทัง้หมด 
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสรรเสริญ   จฬุางกรู         ประธานกรรมการ 
2. นายมากาโต   เทราอรุา  กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพลกฤติ   รัตนพฤกษ์พนัธ์     ผู้จดัการอาวโุส จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
2. นางกสิตา    พิทกัษ์สงคราม        เลขานกุารบริษัท 

3. นางสาวศภุพิชญ์       โกศลพิริยธรรม          เจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และ  

                                                                          นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
ก่อนประชุม 
นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทุน 
สมัพนัธ์ ได้กลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี (รายช่ือดงัรายละเอียดข้างต้น) และกล่าวชีแ้จง
ให้ท่ีประชมุทราบขัน้ตอนการด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 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 
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บตัรเสีย หมายถงึ บตัรคะแนนท่ีลงเสียง “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ท่ีไมไ่ด้มีการลงลายมือช่ือก ากบัไว้หรือมี
การลงคะแนนเสียงไมช่ดัเจนและไมถ่กูต้อง 

3.3 ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติในแต่ละวาระนัน้ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ี
ลงคะแนนเสียง “ไมเ่ห็นด้วย”, “งดออกเสียง”  และ “บตัรเสีย” ในแตล่ะวาระเท่านัน้ และจะน าคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” ดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
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 2562 และสิน้สดุในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562  
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 2563 ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสง่ค าถาม 
 
และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อยเป็นตวัแทนอิสระ
และคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุ โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้
ด้วยการลงช่ือ ณ จุดตรวจสอบเอกสาร และมีผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงความประสงค์เป็นตวัแทนฯ ทัง้หมด 2 ท่าน โดย
คดัเลือกผู้ ท่ีแสดงความประสงค์เป็นท่านแรก คือ คณุอโณทยั เฉยดิษฐ  
 
และเพ่ือให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรับ
โทรศพัท์เป็นระบบสัน่  
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เร่ิมประชุม 
นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทุน 
สมัพันธ์ แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 40 ราย 
แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.00 และมาด้วยการรับมอบฉันทะจ านวน 22 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 55.00 นบัจ านวนหุ้นได้ 213,438,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1549 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ของบริษัทจ านวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 
 
ท่ีประชมุเสนอแตง่ตัง้นายทวีฉตัร จฬุางกรู กรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม  แจ้ง
ต่อไปว่าในวนันีม้ีวาระการประชุมทัง้หมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเวบ็เพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
 
ประธานท่ีประชุม มอบหมายให้นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ช่วยประธานท่ี
ประชมุ ในการด าเนินการประชมุตอ่ไป  
 
จากนัน้นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้น าเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงัตอ่ไปนี ้ 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์

และนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชีแ้จงวา่บริษัทได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2562 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 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุม
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย         218,817,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,817,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 42 ราย 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงันี ้
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2562 มียอดผลิตรถยนต์ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน รวม
จ านวน 1.880 ล้านคนั คิดเป็นร้อยละ 87 เมื่อเปรียบเทียบกบัยอดผลิตในปี 2561 ท่ีมีจ านวน 2.168 
ล้านคนั และประมาณการว่ายอดผลิตทัง้ปีจะใกล้เคียง จ านวน 2.000 ล้านคนั ซึง่เป็นเป้าการผลิต
ของปี 2562  
รถจกัรยานยนต์ (เฉพาะท่ีเป็น CBU) ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน รวมจ านวน 1.790 ล้านคนั 
คิดเป็นร้อยละ 87 เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดผลิตในปี 2561 ท่ีมีจ านวน 2.063 ล้านคนั ซึง่ประมาณการ
วา่ยอดผลิตทัง้ปีจะใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา 
 (ท่ีมา: สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562) 
 

 ผลการด าเนินงาน พิจารณาปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 
สายควบคมุรถยนต์  
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 69 ยอดการผลิต 34.84 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 70 
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 14 ยอดการผลิต 9.73 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 93 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 1.37 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 21 
 
ยอดขายลกูค้าสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
บริษัท ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 
บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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 ผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2562 
ในปี 2562 บริษัทได้ผลคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 4 ซึง่มีคะแนนอยู่ท่ี 94 คะแนน โดยผู้
ประเมินคือสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective 
 Action Coalition) 

หลงัจากได้การรับรองเป็นแนวร่วมโครงการไปแล้วเมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ทบทวน
นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในคู่มือหลักก ากับดูแลกิจการ รวมถึงถ่ายทอด
นโยบายไปยงัคูค้่าอย่างสม ่าเสมอทกุปี เช่น นโยบายงดรับของขวญั เป็นต้น 
โดยในปี 2562 เป็นปีท่ีครบก าหนดของการเป็นสมาชิกโครงการฯ ซึง่บริษัทได้ด าเนินการย่ืนต่ออาย ุ
และได้รับการรับรองเป็นท่ีเรียบร้อย เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมา 
ทัง้นีม้ีบริษัทท่ีได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการฯ จ านวน 417 บริษัท จากผู้ขอเข้าร่วมทัง้หมด 
953 บริษัท 

 รางวลัหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment 2019)   
ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลหุ้ นยั่งยืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัท  
ท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม, สงัคม และบรรษัทภิบาล เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น,  
ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3   

 
 ผลการด าเนินงาน Solar Roof Top #Phase2  

สืบเน่ืองจากผลส าเร็จของโครงการแรก บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้ขยายผลการด าเนินโครงการ Solar Roof Top#Phase2 โดยเร่ิมติดตัง้แล้วในเดือน
ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านมา ซึง่บริษัทประเมินว่าจะเห็นผลลพัธ์ของการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในอีก 6 
เดือนข้างหน้า 

 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
1. นายสวิุทย์ จนัทร์อ าพร ผู้ รับมอบฉนัทะ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่  
(1) Market Share ของบริษัทเม่ือเทียบกบัปีก่อน มีแนวโน้มจะลดลง เพ่ิมขึน้ หรือคงท่ี 
(2) ราคาของสินค้า ของบริษัทเม่ือเทียบกบัปีก่อน มีแนวโน้มจะลดลง เพ่ิมขึน้ หรือคงท่ี 
 
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายวา่ 
(1) ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทมีทัง้เพ่ิมขึน้และลดลงเมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ซึง่การเปลี่ยนแปลง
หลกัเป็นผลมาจากปริมาณรถยนต์ท่ีผลิตในปีนัน้ ๆ โดยส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทค านวนจาก
จ านวนยอดผลิตรถยนต์ทัง้ประเทศและเทียบกบัสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทผลิต  
(2) ราคาสินค้ามีการปรับทกุปี เน่ืองจากการลดราคาเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายของบริษัทผลิตชิน้ส่วน
ยานยนต์ ท่ีจะต้องด าเนินการให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามราคาสินค้าแต่ละประเภทขึน้อยู่กับการ
ตอ่รองของบริษัทกบัลกูค้าเป็นกรณีไป 
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ในวาระนีไ้มต้่องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท  ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินของ

บริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมนี ้ได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2562 ท่ีจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3) สรุป
รายการที่ส าคญัได้ดงันี ้
 
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,045.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 61.05 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1.96 โดยมีก าไรขัน้ต้นปี 2562 จ านวน 556.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 
41.99 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิปี 2562 จ านวน 219.96 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2561 จ านวน 26.24 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.70 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 2562 ลดลงร้อยละ 0.98 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองมาจากต้นทนุวตัถดุิบและคา่ใช้จ่ายในการผลิตสูงขึน้ 
 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ลดลงร้อยละ 1.52 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทลดลงจากปีก่อน 
 
อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียน (Current Ratio) ปี 2562 เพ่ิมขึน้ 0.05 เท่า จากปีก่อน เน่ืองจากหนีส้ิน
หมนุเวียนลดลง 
 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2562 ลดลง 0.06 เท่า จากปีก่อน เน่ืองจากบริษัท
จ่ายคืนเงินกู้ ยืมธนาคารพาณิชย์ และการจ่ายช าระหนีค้้างจ่ายจากคดีความ 
 
รายได้จากการขายในปี 2562 เท่ากบั 3,045.97 ล้านบาท ลดลง 61.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.97 
เน่ืองจากยอดขายลดลง รวมถึงตลาดรถยนต์ในคร่ึงปีหลังชะลอตัว และยังมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนีต้้นทุนขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.98 เน่ืองมาจากต้นทุนวตัถุดิบและค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตสงูขึน้ มีผลท าให้บริษัทมีก าไรสทุธิลดลง สว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 0.13 
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เน่ืองจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ อตัราค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ลดลงร้อยละ 0.28 เน่ืองจากจ่ายคืนเงินกู้ท าให้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลา
เดียวกนักบัปีก่อน และไมม่ีการกู้ เพ่ิมเติมระหวา่งปี 
 
ในปี 2562 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 4.38 
ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง 
 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2562 เท่ากับ 219.96 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปี 2561 เท่ากบั 26.24 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.66 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงประกอบกบัต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้
ดงักลา่ว  
 
จากสภาพเศรษฐกิจยานยนต์ในปัจจบุนั ปี 2562 มีปริมาณการขายลดลงจากปี 2561 ประมาณ 4% 
สง่ผลท าให้ปริมาณการสัง่ซือ้ลดลงตามล าดบั แต่ถึงอย่างไร ด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหารได้มีการปรับ
แผนกลยุทธ์เพ่ือรองรับสภาพเศรษฐกิจไว้แล้ว จึงท าให้บริษัทมียอดขายท่ีลดลงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่า
การลดลงของตลาด 

 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
1. นายสวิุทย์ จนัทร์อ าพร ผู้ รับมอบฉนัทะ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่  
(1) ในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีการตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัคดีไว้เพียงพอหรือไม่ และค่าใช้จ่ายจริงท่ี

เกิดขึน้เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่   
(2) ส าหรับคดีความกบักรมศลุกากรท่ียงัค้างอยู่ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร  
(3) หนีส้ินลดลงเน่ืองจากการจ่ายช าระหนีค้้างจากคดีความเร่ืองอะไร และหนีส้ินลดลงเน่ืองจากทาง

บริษัทได้ช าระคา่คดีความใช่หรือไม ่  
 
นางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่  
(1) บริษัทได้ตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายเก่ียวกับคดีไว้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้ ซึ่งค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึน้จริงเป็นจ านวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท 
(2) คดีความกับกรมศุลกากรในขณะนีย้ังไม่สิน้สุด ซึ่งในศาลชัน้ต้นและอุทธรณ์ บริษัทได้รับค า

พิพากษาให้ชนะทัง้ 2 ศาล ปัจจุบันอยู่ระหว่างศาลฎีกาพิจารณา คาดว่าจะต้องรอผลอีก
ประมาณ 2 ปี ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตามสถานะความคืบหน้าเพ่ิมเติมได้จากรายงานประจ าปีของ
บริษัท 

(3) หนีส้ินลดลงเน่ืองจาก 3 ประเดน็หลกั ดงันี ้
1) เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 
2) ช าระคืนเงินกู้ ยืมจากธนาคาร 
3) ช าระคา่คดีความ Taisho 
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มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท  ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันท่ี 30 
กนัยายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย         218,817,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,817,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 42 ราย 
 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562 

 นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์
และนกัลงทุนสมัพนัธ์ ชีแ้จงว่า เมื่อท่ีประชุมได้มีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัท  ส าหรับรอบปีบญัชี 
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แล้ว บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 219,955,583 
บาท คณะกรรมการจงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 ดงันี ้ 
1. การจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  

ปัจจบุนับริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรร
เพ่ิมเติมอีก  

2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุนใน
อนาคต รวมถึง ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ แล้ว จึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้ นละ 
1.00 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็น 259,800,000 บาท (สองร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 118 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2562  
 

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)  
คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) รวมเงินท่ีจ่ายในงวด
สดุท้ายเป็นเงิน 155,880,000 บาท  โดยจ่ายจากก าไรสทุธิจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทนุ (BOI) จ านวน 81,191,563 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.313 บาท และจ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 25 จ านวน 74,688,437 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.287 บาท
โดยผู้ ได้รับเงินปันผลจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้ในอตัราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลท่ีจ่ายจาก
ก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลเท่านัน้ 
 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการ
ด าเนินงานในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
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ซึง่บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 29 มกราคม 2563 และก าหนด
จ่ายเงินปันผล ภายในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563  
 

      ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
- ไมม่ี – 
 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก และ
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,817,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,817,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 44 ราย 
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชีแ้จงวา่ เพ่ือความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการ
ทกุท่านท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระคือ นายสริศ พฒันะเมลือง, นายสนัติ พฒันะเมลือง 
และนายฮาจิเมะ คาโตะ ได้แสดงความประสงค์ขอออกจากท่ีประชุมและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการ
พิจารณาและลงมติของท่ีประชมุ  
 

  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้หมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งนัน้ 
ในการประชมุนีจ้งึมีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ 
1) นายสริศ  พฒันะเมลือง  กรรมการ 
2) นายสนัติ   พฒันะเมลือง  กรรมการ 
3) นายฮาจิเมะ คาโตะ   กรรมการ 
 
จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ  
เข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวต้องออกตามวาระ
นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
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ก าหนดนัน้ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเพ่ือเข้ารั บ 
การพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 

 
ทางคณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นวา่ รายช่ือบุคคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ทัง้  3 ท่านนัน้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
เข้าใจการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี  รวมถึงสามารถให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท 
จงึควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงั
รายช่ือข้างต้น กลบัเข้ารับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีร้ายละเอียดประวตัิกรรมการทัง้ 3 ท่าน 
ปรากฎในหนงัสือเชิญประชมุ หน้า 29-31  

 
 ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

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

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายสริศ พฒันะเมลือง กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         208,223,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 208,225,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน  44 ราย 
 

2. นายสนัติ   พฒันะเมลือง  กรรมการ 
 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายสนัติ พฒันะเมลือง กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         208,213,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
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 รวม 208,215,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 44 ราย 

 
3. นายฮาจิเมะ         คาโตะ   กรรมการ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายฮาจิเมะ คาโตะ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,815,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,817,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 44 ราย 
 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 
  นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์

และนักลงทุนสัมพันธ์ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยโดยละเอียด เพ่ือให้เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดบัเดียวกนั  รวมถงึพิจารณาจาก
สภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และก าไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัท รวมถงึจ านวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบนั และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2563 รายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2562 ปี 2563 
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 2561 

1.50% / 
ปี 2562 

2. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  คา่ตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรือ
พ้นจากต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรือ 
พ้นจากต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง 
 ค าจ ากดัความ กรรมการ หมายถงึ กรรมการ และกรรมการชดุย่อย 
 กรรมการต้องด ารงต าแหน่งมาไม่น้อยกวา่ 10 ปีปฏิทนิตดิตอ่กนั 
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 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 2563 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,815,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,817,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 44 ราย 
 
วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
  นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์

และนกัลงทุนสมัพันธ์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อก าหนดของ ส านักงาน ก.ล.ต เร่ืองการหมนุเวียน
ผู้สอบบัญชี โดยมีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ของการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผู้สอบ
บญัชีจะยงัคงรักษาความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน เพ่ือความเช่ือมัน่ในรายงานทางการเงินต่อนกั
ลงทุน และเพ่ือให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณสากล โดยมีการก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าท่ี
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีท่ีลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท เมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 
รอบปีบญัชี ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยต้องมีการเว้นวรรค อย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั จึง
จะสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายดงักล่าวกลบัเข้ามาปฏิบตัิงานสอบบญัชีของบริษัทได้  โดยในช่วง
เร่ิมแรกของการบงัคบัใช้ ปี 2562- 2566 จะได้รับการผ่อนผนัให้เว้นวรรคลงได้แต่ไม่น้อยกว่า 3 รอบ
ปีบญัชีติดตอ่กนั 

 
  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุม  

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563  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, 2561 และ 2562)  
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จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
นบัจนถึงงวดบญัชีปี 2563 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทเป็นปีท่ีเจ็ด  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้ สอบบัญชีและเป็นผู้ แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทเป็นปีท่ีหก แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั พร้อมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบ
บญัชีประจ าปี 2563  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 
ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
- ไมม่ี - 
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 

2563 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,820,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,822,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

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 ้
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โครงการมิตซูบิชิ All New Triton 
ส าหรับโครงการมิตซูบิชิ  All New Triton เป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ท่ีทางมิตซูบิชิยงัคงเลือกประเทศ
ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถกระบะ ซึง่บริษัทได้รับค าสัง่ซือ้สายควบคมุยานยนต์ทัง้หมดของ
รถกระบะมิตซูบิชิ All New Triton เป็นท่ีเรียบร้อย และจากความร่วมมือของมิตซูบิชิและนิสสนั ท าให้
มัน่ใจได้ว่าจะเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับบริษัท  ในการต่อยอดธุรกิจในโครงการต่อๆ ไป ท่ีจะท าร่วมกับ     
นิสสนัอย่างแน่นอน 
 
โครงการฮอนด้า NES 2021 
ส าหรับฮอนด้า NES 2021 จะมาทดแทนรถยนต์ SUV ขนาดเล็ก ซึง่บริษัทได้รับค าสัง่ซือ้ทัง้ในส่วนท่ี
เป็นสายควบคมุยานยนต์และชุดควบคมุรางกระจกรถยนต์แล้ว โดย 5 ปีท่ีผ่านมา ฮอนด้าจะแบ่งค า
สัง่ซือ้สายควบคุมรางกระจกรถยนต์ให้กบัผู้ผลิตเพียง 2 ราย แต่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา บริษัทได้รับ
ค าสัง่ซือ้ชดุควบคมุรางกระจกรถยนต์ทัง้ 4 บาน ถือวา่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีลกูค้าให้ความไว้วางใจกบัทาง
บริษัท 
 
โครงการพฒันารถกระบะร่วมกนัระหวา่งโฟล์คสวาเกนและฟอร์ด 
โฟล์คสวาเกนและฟอร์ดได้ประกาศร่วมมือกนัพฒันาและออกแบบรถกระบะ โดยฟอร์ดเป็นเจ้าภาพ
หลกัในการออกแบบตวัรถ ส าหรับโครงการนี ้นอกจากบริษัทจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตสายควบคมุ
ยานยนต์ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับโอกาสให้ร่วมออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่สายควบคมุยานยนต์ด้วย ซึง่
เป็นโอกาสในการตอ่ยอดทางธุรกิจที่ส าคญั 
 
โครงการฮอนด้าลงทนุ 5 พนัล้านบาท ย้ายฐานการผลิตฮอนด้าแอคคอร์ดไฮบริดมาประเทศไทย 
ฮอนด้าลงทนุ 5 พนัล้านบาท ย้ายฐานการผลิตฮอนด้าแอคคอร์ดไฮบริดมาประเทศไทย จึงเช่ือมัน่ว่า
ประเทศไทยจะยังคงเป็นฐานการผลิตรถยนต์ของฮอนด้าต่อไปอีกในระยะยาว แม้ว่าค่าแร งของ
ประเทศไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเช่น อินโดนีเซียหรือเวียดนาม แต่
ประเทศไทยมีการพัฒนาโดยการใช้ระบบอตัโนมตัิต่างๆ  เข้ามาช่วยในการผลิต ซึ่งช่วยประหยัด
ต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต จึงเป็นเหตผุลท่ีท าให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ยังคงเลือก
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต 
 
โครงการฮีโน่ลงทนุ 4 พนัล้านบาท ก่อตัง้ศนูย์วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย  
บริษัทรถยนต์ท่ีมีศนูย์วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย ได้แก่ นิสสนั, ฮอนด้า และล่าสดุฮีโน่
ได้ขยายการลงทุน 4 พนัล้านบาท ก่อตัง้ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยขึน้ แสดงให้
เห็นวา่ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศท่ีบริษัทผลิตรถยนต์เช่ือมัน่และยงัคงด าเนินธุรกิจในประเทศไทย
ตอ่ไป 
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โครงการพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (อีอีซี) 
เดิมโครงการอีอีซีมีกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย 10 อตุสาหกรรม ต่อมาในปี 2562 มีอตุสาหกรรม
เป้าหมายเพ่ิม 2 กลุ่ม ได้แก่ อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศและอตุสาหกรรมพฒันาคนและการศกึษา 
แต่ท่ีบริษัทให้ความสนใจคือ อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ (Next-Generation Automotive) ซึง่มี
บริษัทยานยนต์ท่ีได้รับการอนมุตัิในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดย BOI เพ่ิมเติม ดงันี ้
 
1. การลงทนุผลิตรถยนต์ไฮบริด มีผู้ผ่านการอนมุตัิ 4 ราย ได้แก่ คา่ยรถยนต์ Toyota, Honda,   
    Nissan และ Mazda 
2. การลงทุนผลิตรถยนต์ปลัก๊อิน ไฮบริด มีผู้ผ่านการอนุมตัิ 4 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ BMW, 

Mercedes-Benz, MG และ Mitsubishi 
3. การลงทนุผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มีผู้ผ่านการอนมุตัิ 1 ราย ได้แก่ คา่ยรถยนต์ Fomm 
โครงการพืน้ท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์
สมยัใหม่ (Next-Generation Automotive) มีความคืบหน้าอย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นว่าบริษัทผลิต
รถยนต์ทัง้ญ่ีปุ่ นและฝ่ังยโุรปยงัคงเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ 

 
TSC Future model 
Future model เป็นข้อมลูการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ท่ีบริษัทได้รับค ายืนยนัจากลกูค้าเรียบร้อยแล้วในปี 
2563 ส าหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆ ท่ีจะเกิดในปี 2564 - 2567 อยู่ในขัน้ตอนระหว่างการเจรจาร่วมกนักบั
ลกูค้า ซึง่สะท้อนให้เห็นการเติบโตของบริษัท 
 
สถานการณ์วิกฤตย้อนหลงั 10 ปี 
ปี 2551 – 2552 (ค.ศ. 2008-2009) วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในประเทศอเมริกา 
ปี 2554 (ค.ศ. 2011) วิกฤตน า้ท่วมครัง้ใหญ่ในประเทศไทย  
ปี 2562 (ค.ศ. 2019) สงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน  
ปี 2563 (ค.ศ. 2020) สงครามระหวา่งสหรัฐและอิหร่าน 
 
ในเชิงของธุรกิจในรอบ 10 ปี มีความท้าทายและโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ท าให้
สถานการณ์ตา่งๆ เป็นเพียงวฎัจกัรของธุรกิจ ซึง่ในปีท่ีผ่านมา แม้ว่าในส่วนการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์
จะชะลอตวั แตโ่ดยรวมก็ยงัมีการพฒันาโครงการใหม่ๆ  อยู่อย่างตอ่เน่ือง 
 
อนาคตของบริษัทในปี 2563 
บริษัทได้ท าการพฒันาสินค้าใหม่ๆ  และรับมือกบัแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ดงันี  ้
1. การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ Door Module, Power Slide Door, Power Liftgate, Trunk 
Opener Foot Sensor, Tailgate Absorber เป็นต้น  
ในส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีได้เปิดตวัแล้วตัง้แต่ ปี 2562 คือ Tailgate Absorber บริษัทได้ท าการวิจัย
และพฒันาขึน้เพ่ือรองรับตลาดรถกระบะในประเทศไทย นอกจากนีบ้ริษัทได้ท าการพฒันาผลิตภณัฑ์



- 26 - 

ท่ีไม่ใช่สายเคเบิลเพ่ือสร้างโอกาส ขยายฐานการผลิต และต่อยอดความรู้ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ  ให้กบับริษัทอีกด้วย 
 
2. ผลิตภณัฑ์ส าหรับอนาคต Manual Parking Release (MPR) ในปัจจุบนัเร่ิมใช้ใน ประเทศฝ่ัง
ยโุรป ซึง่ทางบริษัทได้เร่ิมศกึษากบัทางบริษัทคู่ค้าทัง้ญ่ีปุ่ นและอเมริกา ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีจะใช้ใน
อนาคตต่างๆ บริษัทสามารถเรียนรู้ได้จากบริษัทคู่ ค้า ซึ่ง ถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีของบริษัท  
 
แม้ว่ายอดการผลิตรถยนต์ในปีท่ีผ่านมาลดลง อันเน่ืองมาจากยอดการผลิตเพ่ือส่งออกลดลง แต่
ยอดขายในประเทศลดลงเพียงเลก็น้อย ปัจจยัมาจากสงครามการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
อย่างไรก็ตามด้วยศกัยภาพของบริษัทและบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ท าให้เรายังมีโอกาสเติบโตใน
อนาคตได้ 

           
จากนัน้ เป็นช่วงเวลาให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดงันี  ้
1. นายอนุสรณ์ ค าผ่อง รับมอบฉันทะ นางสาวศุภิสรา เกียรติคณารัตน์ สอบถามว่า จากสภาวะ
เศรษฐกิจ บริษัทมีแผนการจดัการกบัต้นทนุวตัถดุิบท่ีสงูขึน้อย่างไร 
 
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนต่างๆ ของ
บริษัทขึน้ทกุๆ ปี แต่บริษัทมีแนวทางการบริหารจดัการโดยตัง้เป้าในการลดต้นทุนอย่างต่อเน่ือง โดย
เปิดกว้างในการรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงของต้นทุนและเทคโนโลยี ยกตวัอย่างเช่น โครงการ Solar 
Roof Top หรือ โครงการ Automation ซึง่เป็นโครงการท่ีช่วยบริหารจดัการลดต้นทนุได้ 

 
2.  นายศรายุทธ จาดประทุม รับทอบฉันทะ นายทรงศกัด์ิ นิกรมาลากุล สอบถามว่า ส่วนแบ่ง
การตลาดของสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่อนข้างสูง แต่ส่วนแบ่งการตลาดของ
สายควบคมุรางกระจกรถยนต์มีเพียงร้อยละ 21 บริษัทมีนโยบายหรือวิธีการอย่างไรในการเพ่ิมส่วน
แบ่งการตลาดให้มากขึน้ 

 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทได้ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ

สายควบคุมรางกระจกรถยนต์มาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึง่บริษัทมีการเติบโตและเพ่ิมส่วน
แบ่งการตลาดของสายควบคมุรางกระจกรถยนต์ขึน้เร่ือยๆ ปัจจยัในการเพ่ิมหรือลดลงของส่วนแบ่ง
การตลาดของสายควบคมุรางกระจกรถยนต์ของบริษัทขึน้อยู่กบัจ านวนการผลิตรถยนต์ของประเทศ
และยอดขายรถยนต์ของลูกค้าหลกัของบริษัทในปีนัน้ๆ ด้วย หรือถ้ามีรถยนต์รุ่นใหม่ๆ เกิดขึน้ใน
อนาคตก็จะเป็นโอกาสท่ีดีในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของสายควบคุมรางกระจกรถยนต์ให้กับ
บริษัทได้ 
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นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมการ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละ
เวลามาร่วมประชุม และขอบคุณส าหรับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ท่ีให้กับบริษัทเสมอมา   ขอให้ผู้ ถือหุ้น
มัน่ใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะมุ่งมัน่พัฒนาบริษัท เพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยค านึงถึงการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีและเพ่ือเป็นบริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ระดบัโลกตอ่ไป  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดการประชมุเวลา 11.30 น.                                           
 
 
 ลงช่ือ              ประธานท่ีประชมุ 

   (นายทวีฉตัร จฬุางกรู) 
           กรรมการ 

 
 
 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 17 มีนาคม 2563 

 

ศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม 

ทวีฉตัร จฬุางกูร 


