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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่1 (ประกอบวาระท่ี 1) 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ของ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
 
 
วัน เวลา และสถานที ่ 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม อาคารส านกังาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 700/737 หมูท่ี่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี 
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสริศ            พฒันะเมลือง        กรรมการ 

       กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM)                                                 
1. นายสรรเสริญ จฬุางกรู              ประธานกรรมการ 
2. นายทวีฉตัร   จฬุางกรู   กรรมการ 

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

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ      

7. นายอภินนัท ์  ณ ระนอง  กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

8. นายฉตัรชยั    เอียสกลุ  กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

9. นายวีรวฒัน ์ ขอไพบลูย ์  กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
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กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมากาโต   เทราอรุา  กรรมการ 
กรรมการท่ีเขา้ร่วม 10 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม รอ้ยละ 90.91 ของ
กรรมการทัง้หมด 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสิริณา          พฒันะเมลือง         ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

2. นางสาวศภุพิชญ ์       โกศลพิริยธรรม          เลขานกุารบริษัท 

3. นางสาวกนกดาว  อภิชาตโรจนกลุ          เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัย ์
               และลงทนุสมัพนัธ ์
 
ผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากัด ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
1. นางกลุรพี  ปิยะวรรณสทุธ์ิ  ผูส้อบบญัชีและผูแ้สดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  
       มีผลตัง้แตปี่ 2564 
2. นายประพนัธ ์   เจตนาเช่ียวชาญกิจ  ผูจ้ดัการอาวโุส 
 

ก่อนประชุม 
นางสาวกนกดาว อภิชาตโรจนกุล เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทุน 
สมัพนัธ ์ไดก้ลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี (รายช่ือดงัรายละเอียดขา้งตน้) และกล่าวชีแ้จง
ใหท่ี้ประชุมทราบขัน้ตอนการด าเนินการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ดงันี ้
1.ขัน้ตอนการประชมุ 
  1.1 ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมผ่านเวบ็ลิงค ์(Weblink) ท่ีบริษัทจดัสง่ใหต้าม E-mail ท่ีท่านผูถื้อหุน้หรือท่านผูร้บัมอบ
ฉนัทะไดล้งทะเบียนไวก้บับริษัท และเขา้สูร่ะบบโดยกรอกขอ้มลู ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) 
  1.2 ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจง้ไวต้ามหนงัสือเชิญประชุม  โดยผูช้่วยประธาน 
ท่ีประชมุจะชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในรายละเอียดของแตล่ะวาระ 
2. สิทธิในการแสดงความเห็น 

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม สามารถ
ท าไดด้งันี ้ 

2.1 พิมพข์อ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านเขา้มาทางระบบการประชุม E-meeting และเจา้หนา้ท่ีจะ
ด าเนินการอา่นขอ้ความดงักลา่วตอ่ไป หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้คิดเห็นและขอ้ซกัถามอ่ืนๆ เก่ียวกบับริษัทท่ีไมไ่ดอ้ยู่ใน
วาระ ขอใหเ้สนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามในวาระอื่นๆ ซึง่อยู่ในช่วงทา้ยของการประชมุ  
3. วิธีการลงคะแนน 

3.1 ใชวิ้ธีการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting  
3.2 ใชวิ้ธีการนบัคะแนนของ ผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเองดว้ยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 คะแนนเสียง 

(1 Share : 1 Vote) เม่ือสิน้สดุการรายงานในแตล่ะวาระ ผูช้่วยด าเนินการประชมุจะแจง้ใหท่ี้ประชมุลงคะแนนเสียง 
โดยจะแจง้ว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ใหผู้ถื้อหุน้ย่อหนา้จอการประชุมลง และไปท่ีปุ่ ม E-
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Voting เพ่ือกดปุ่ มลงคะแนนเสียงในสว่นท่ี “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” และกดยืนยนัอีกครัง้ และระบบจะท า
การรวบรวมคะแนนเสียง  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น 
บริษัทไดน้ าคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนัน้ๆ ของผูถื้อหุน้ท่ี “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” บนัทกึ
ในระบบเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

3.3 ในการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระนัน้ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ี
ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะน าคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ 
“งดออกเสียง” ดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือ
วา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ โดยจะมีการสรุปคะแนนหลงัจากน าเสนอจบในแตล่ะวาระ  

3.4 ส าหรบัวาระการแต่งตัง้กรรมการ จะพิจารณาลงมติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวตอ้งออก
ตามวาระ ครัง้ละ 1 ท่าน ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

3.5 ในทกุวาระของการประชุม หากการนบัคะแนนจากท่ีประชุมเสร็จสิน้แลว้ระบบจะท าการปิดการลงคะแนน
เสียง  
4. การเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ การเสนอช่ือกรรมการ และการสง่ค าถามลว่งหนา้ 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิ ตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2564 และสิน้สดุในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564  
เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขา้รับการ
พิจารณาคดัเลือกใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถงึคราวตอ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
ท่ีบริษัทก าหนด ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในครัง้นีแ้ละไม่มีผูถื้อ
หุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขา้รับการพิจารณาคัดเลือกใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ 
แตอ่ย่างใด นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการรกัษาสิทธิ และใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชุม ผูถื้อหุน้สามารถ
ส่งค าถามเก่ียวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 11 มกราคม 2565 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่ง
ค าถามเขา้มาภายในวนัดงักลา่ว 
 
เร่ิมประชุม 
นางสาวกนกดาว อภิชาตโรจนกุล เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทุน 
สมัพันธ ์ แจง้ว่าการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมจ านวน 27 ราย 
แบ่งเป็นมาดว้ยตนเองจ านวน 14 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 51.85 และมาดว้ยการรบัมอบฉันทะจ านวน 13 ราย คิดเป็น
รอ้ยละ 48.15 นบัจ านวนหุน้ได ้216,370,548 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 83.2835 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบริษัทจ านวน 259,800,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ และแจง้ต่อไป
ว่า ในวนันีม้ีวาระการประชุมทัง้หมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมไดแ้จง้ต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพรใ่นเวบ็เพจของบริษัทเรียบรอ้ยแลว้  
 
นายสรรเสริญ จฬุางกรู ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ และมอบหมายใหน้ายสริศ พฒันะเมลือง 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ กล่าวเปิดการประชุม และเป็นผูช้่วยประธานท่ีประชุมในการด าเนินการประชุม
ตอ่ไป 
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จากนั้นนายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ไดน้  าเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัตอ่ไปนี ้ 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
 นางสาวกนกดาว อภิชาตโรจนกุล เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัย์

และนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแ้จงวา่บริษัทไดจ้ดัสง่ส  าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (สิ่งท่ีส่งมา
ดว้ยล าดับท่ี 1) โดยมีวาระทั้งหมดจ านวน 8 วาระ และไดส้รุปรายละเอียดท่ีส  าคัญท่ีผ่านการ
พิจารณาจากท่ีประชุมแลว้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานประชุม
ดงักลา่ว   
 
ขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
- ไมม่ี - 

 
มติในวาระนีต้อ้งมีมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุม

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย         218,302,642 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997  
ไมเ่ห็นดว้ย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
งดออกเสียง                      710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 รวม 218,303,352 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเป็นจ านวน 30 ราย 
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 
2564 (56-1 One Report) ท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ (สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 
2) โดยมีรายละเอียดท่ีส  าคญั ดงันี ้
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต ์สภาอตุสาหกรรมประเทศไทยประมาณการยอดผลิตรถยนตใ์นปี 2564 
จ านวน 1.600 ลา้นคนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกบัยอดผลิตในปี 2563 ซึ่งมีจ  านวน 1.427 
ลา้นคนั 
รถจกัรยานยนต ์ประมาณการยอดผลิตในปี 2564 จ านวน 1.860 ลา้นคนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 15 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัยอดผลิตในปี 2563 ซึง่มีจ านวน 1.615 ลา้นคนั 
 (ท่ีมา: สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564) 
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 ผลการด าเนินงาน พิจารณาปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 
สายควบคมุรถยนต ์ 
สดัสว่นยอดขายรอ้ยละ 69 ยอดการผลิต 28.21 ลา้นเสน้ และมีสดัสว่นทางการตลาด รอ้ยละ 70 
สายควบคมุรถจกัรยานยนต ์
สดัสว่นยอดขายรอ้ยละ 14 ยอดการผลิต 8.51 ลา้นเสน้ และมีสดัสว่นทางการตลาด รอ้ยละ 95 
ชดุควบคมุรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์
สดัสว่นยอดขายรอ้ยละ 13 ยอดการผลิต 1.19 ลา้นเสน้ และมีสดัสว่นทางการตลาด รอ้ยละ 21 
 
ยอดขายลกูคา้สงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
บริษัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ออโตอ้ลัลายแอนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั 
บริษัท ไทยฮอนดา้ แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั 

 บริษัท นิสสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 ผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2564 

ในปี 2564 บริษัทไดผ้ลคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 6 ซึง่มีคะแนนอยู่ท่ี 94 คะแนน โดยผู้
ประเมินคือสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 รางวลัหุน้ยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2021)   

ในปี 2564 บริษัทไดร้บัรางวลัหุน้ยั่งยืนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5  จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใน
การเป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่น
ตอ่ผูถื้อหุน้ผูล้งทนุ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย  
 
การย่ืนตอ่อาย ุCAC 

 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมโครงการ CAC ตัง้แต่ปี 2558 และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิ รวมถึงการ
 ถ่ายทอดไปยงัคู่คา้ของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ โดยปี 2565 บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพ่ือ
 การรบัรองการเป็นสมาชิกโครงการอย่างตอ่เน่ือง (ก าหนดการย่ืนด าเนินการตอ้งท า ทกุๆ 3 ปี) 
  

ขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะ และค าชีแ้จงในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
-ไมม่ี- 

   
ในวาระนีไ้มต่อ้งมีมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญช ีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินของ

บริษัท ส  าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมนี ้ไดผ้่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีเรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดปรากฏในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) ท่ีจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุแลว้ (สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2) สรุปรายการที่ส  าคญัไดด้งันี ้
 
ในปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย 2,594.89 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2563 จ านวน 571 ลา้น
บาท หรือรอ้ยละ 28.21 โดยมีก าไรขั้นตน้ปี 2564 จ านวน 470.54 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2563 
จ านวน 191.87 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.36 และมกี าไรสทุธิปี 2564 จ านวน 242.09 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2563 จ านวน 157.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.13 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย 

 
ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A: Management Discussion 
and Analysis) 
นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน รายงานค าอธิบายและ
การวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงันี ้
 
อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Ratio) ของปี 2564 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.36 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบลดลงและรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้ตามปริมาณการผลิตของ
อตุสาหกรรมยานยนต ์
 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity: ROE) เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.67 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากก าไรเพ่ิมขึน้ 
 
อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียน (Current Ratio) ปี 2564 ลดลง 0.04 เท่า จากปีก่อน เน่ืองจากหนีส้ิน
หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 
 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (Debt/Equity Ratio) ปี 2564 เพ่ิมขึน้ 0.07 เท่า จากปีก่อน เน่ืองจากส่วนของ
ทนุลดลงจากการจ่ายปันผล 
 
ในดา้นของผลการด าเนินงานบริษัทมีรายไดจ้ากการขายในปี 2564 เท่ากับ 2,594.89 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึน้ 571 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 28.21 เป็นผลจากอตุสาหกรรมยานยนตฟ้ื์นตวัหลงัจากเกิดสภาวะ
การแพรร่ะบาดของ Covid-19 ในปีท่ีผ่านมา 
 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 242.08 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2563 เท่ากบั 157.03 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 184.63 เน่ืองจากยอดขายเพ่ิมขึน้และตน้ทนุขายลดลง 
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สภาอตุสาหกรรมรายงานตวัเลขยอดผลิต 9 เดือนท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ รถยนตล์ดลง
รอ้ยละ 0.50 ทัง้นีก้ารผลิตเพ่ือส่งออกเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 29.92 ในส่วนของรถจักรยานยนตม์ีการผลิต
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.90 โดยส่งออกเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 39.38 แนวโนม้อตุสาหกรรมยานยนตไ์ทยหลงัจากนี้
คาดว่าจะฟ้ืนตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง สถานการณ์ Covid-19 จะดีขึน้จากการท่ีประชาชนไดร้บัวคัซีน
รวมทัง้ประเทศมากกวา่ 50% ปริมาณผูติ้ดเชือ้และผูเ้สียชีวิตลดลง และประเมินว่าปัญหาขาดแคลน
เซมิคอนดกัเตอรจ์ะคลี่คลาย เน่ืองจากการผลิตกลบัสูภ่าวะปกติ 
 
ทั้งนี ้บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนการด าเนินการให้ทันต่อทุก
สถานการณ ์

 
ขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
-ไมม่ี- 
 
มติในวาระนีต้อ้งมีมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส  าหรับรอบปีบัญชีสิ ้นสุดวันท่ี 30 
กนัยายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย         218,302,642 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997  
ไมเ่ห็นดว้ย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
งดออกเสียง                      710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 รวม 218,303,352 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเป็นจ านวน 30 ราย 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2564 

 นางสาวกนกดาว อภิชาตโรจนกุล เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัย์
และนกัลงทนุสมัพนัธ ์ชีแ้จงวา่  

 

1. การจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ปัจจุบนับริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียนแลว้ จงึไมต่อ้งจดัสรรเพ่ิมเติมอีก  

2. การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแผนการลงทุน  ความเหมาะสม และผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทโดยรวม ซึ่งบริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 2564 จ านวน 237,105,465 บาท 
(ก่อนประมาณก าไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย)  จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) หรือคิดเป็น 
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259,800,000 บาท (สองรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นแปดแสนบาทถว้น) และคิดเป็น รอ้ยละ 110 ของ
ก าไรสทุธิประจ าปี 2564  
 

โดยไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในปี 2564 หุน้ละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค)์ คงเหลือ
จ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยหุน้ละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค)์ เป็นจ านวนเงินท่ีจ่ายในงวดสดุทา้ย 
155,880,000 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สิบหา้ลา้นแปดแสนแปดหมื่นบาทถว้น) 
 

โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
จ่ายจากก าไรสทุธิจากกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 98,316,380 บาท ใน
อตัราหุน้ละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค)์ และจ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
อตัรารอ้ยละ 20 จ านวน 57,563,620 บาท ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท (ย่ีสิบสองสตางค)์ โดยผู้
ไดร้บัเงินปันผลจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวใ้นอตัรารอ้ยละ 10 เฉพาะเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไร
สทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเท่านัน้ 
 
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2565 และมีก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลภายในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 
 

      ขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
-ไมม่ี- 

 

มติในวาระนีต้อ้งมีมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก และ
ใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ทุกประการ
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย           เห็นดว้ย         218,302,642 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997  
ไมเ่ห็นดว้ย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
งดออกเสียง                      710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 รวม 218,303,352 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเป็นจ านวน 30 ราย 
 
วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

นางสาวกนกดาว อภิชาตโรจนกุล เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัย์ 
และนกัลงทุนสมัพนัธ ์ชีแ้จงว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัมาตรา 71 และขอ้บงัคบัของ
บริษัทขอ้ 18 ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี ในอตัราหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
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อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้  ในการประชุมครั้ง นี ้กรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
จ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย   
1) นายทวีฉตัร  จฬุางกรู  กรรมการ 
2) นายณฐัพล  จฬุางกรู  กรรมการ 
3) นายอภินนัท ์ ณ ระนอง   กรรมการอิสระ, 
       กรรมการตรวจสอบ, 
       ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
       กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
4) นายวีรวฒัน ์ ขอไพบลูย ์  กรรมการอิสระ, 
       กรรมการตรวจสอบ,  
       กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
       กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 
จากการท่ีบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ  
เขา้รับการพิจารณาคดัเลือกใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวตอ้งออกตามวาระ
นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัท
ก าหนดนั้น ปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเพ่ือเข้ารับ  
การพิจารณาคดัเลือกใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 
 

คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย พิจารณากลั่นกรองแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอแนะของ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระท่ีมีการด ารง  
ต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกัน เป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละประสบการณส์ูง เขา้ใจการด าเนินธุรกิจเป็น  
อย่างดีและสามารถใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรใหท่ี้ 
ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงัรายช่ือขา้งตน้  
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีไ้ดแ้นบรายละเอียดประวตัิกรรมการทัง้ 4 
ท่าน ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ หนา้ 28-34 

 
 ขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

-ไมม่ี- 
 
มติในวาระนีต้อ้งมีมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และเพ่ือเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการครัง้ละ 1 ท่าน ดงันี ้
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1. นายทวีฉตัร  จฬุางกรู กรรมการ 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายทวีฉตัร จฬุางกรู กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ

หนึ่งดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย           เห็นดว้ย         196,360,042 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9996  
ไมเ่ห็นดว้ย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
งดออกเสียง                      710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0004  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 รวม 196,360,752 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเป็นจ านวน 30 ราย 
 

2. นายณฐัพล   จฬุางกรู  กรรมการ 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายณฐัพล จฬุางกรู กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ

หนึ่งดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย           เห็นดว้ย         218,302,642 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997  
ไมเ่ห็นดว้ย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
งดออกเสียง                      710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 รวม 218,303,352 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเป็นจ านวน 30 ราย 
 

3. นายอภินนัท ์       ณ ระนอง  กรรมการอิสระ, 
 กรรมการตรวจสอบ, 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายอภินันท ์ณ ระนอง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่งดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย           เห็นดว้ย         218,302,542 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9996  
ไมเ่ห็นดว้ย                        100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
งดออกเสียง                      710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 รวม 218,303,352 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเป็นจ านวน 30 ราย 
 

4. นายวีรวฒัน ์      ขอไพบลูย ์ กรรมการอิสระ, 
 กรรมการตรวจสอบ,  
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
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                        มตทิีป่ระชุม         ท่ีประชมุมีมติเลือก นายวีรวฒัน ์ขอไพบลูย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก  
                                                  วาระหนึ่งดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย           เห็นดว้ย         218,302,642 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997  
ไมเ่ห็นดว้ย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
งดออกเสียง                      710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 รวม 218,303,352 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเป็นจ านวน 30 ราย 

 
วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

  นางสาวกนกดาว อภิชาตโรจนกุล เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัย์
และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยโดยละเอียด เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยอา้งอิงจากกิจการที่มีรายไดใ้นระดบัเดียวกนั  รวมถงึพิจารณาจาก
สภาวการณเ์ศรษฐกิจ การเติบโตของรายไดแ้ละก าไร สินทรพัย ์และการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษัท รวมถงึจ านวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบนั และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเ้สนอต่อ
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 รายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2564 ปี 2565 

1. ค่าตอบแทน   
1. 1 คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุ) 

 ประธานกรรมการบริษัท      
 กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

คณะกรรมการชดุย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

  1.2 บ ำเหน็จกรรมกำรของบริษัท จ่ำยในอตัรำ 
1.50% ของเงินปันผลท่ีจ่ำย 

1.50% / 
ปี 2563 

1.50% / 
ปี 2564 

2. สิทธิประโยชนอ์ืน่ๆ  คา่ตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรือ
พน้จากต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรือ 
พน้จากต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพน้จากต าแหน่ง 
 ค าจ ากดัความ กรรมการ หมายถงึ กรรมการ และกรรมการชดุย่อย 
 กรรมการตอ้งด  ารงต  าแหน่งมาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีปฏิทนิตดิตอ่กนั 
 จ่ายเม่ือกรรมการไดล้าออก หรือพน้จากต าแหน่ง โดยก าหนดจ่ายภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีการลาออก

หรือพน้จากต าแหน่งมีผลบงัคบั 
 คา่ตอบแทน คือ (เงินไดท้ัง้ปี / 12) x จ านวนปีท่ีด  ารงต  าแหน่ง (สงูสดุไม่เกิน 20 ปี) 
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 ขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
 - ไมม่ี - 
 

มติในวาระนีต้อ้งมีมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง 
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย           เห็นดว้ย         218,302,642 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997  
ไมเ่ห็นดว้ย                        710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 รวม 218,303,352 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเป็นจ านวน 30 ราย 
 
วาระที ่7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
  นางสาวศภุพิชญ ์โกศลพิริยธรรม เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัย์

และนกัลงทุนสมัพนัธ ์แจง้ต่อท่ีประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก
บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั และก าหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ดงันี ้

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

จ านวนปีท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทเม่ือนบัถงึปี 2565 
รายชื่อผู้สอบบัญช ี จ านวนปีทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

นำยกฤษดำ      เลิศวนำ 9 
นำงสำววิสสตุำ จริยธนำกร 9 
นางกลุรพี          ปิยะวรรณสทุธ์ิ 2 

 
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 แบ่งเป็น 
- คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 600,000  
- คา่สอบทานงบไตรมาส 360,000          
    รวม       960,000       
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และคา่บริการอื่นๆ  
  ในปี 2565 บริษัทใชบ้ริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจ านวนเงิน 370,000 บาท  
รวมทัง้สิน้ 1,330,000 บาท 
 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทไมม่ีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับริษัท 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  จงึขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 
 
ขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
- ไมม่ี - 
 

มติในวาระนีต้อ้งมีมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
2565 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย           เห็นดว้ย         218,302,642 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997  
ไมเ่ห็นดว้ย                        710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 รวม 218,303,352 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเป็นจ านวน 30 ราย 
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

วาระนีก้  าหนดไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ซักถามขอ้สังสยั และ /หรือ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทไดชี้แ้จงขอ้
ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี)  จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิหรือลง
มติใดๆ ในวาระนี ้
 
จากนั้นนายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงไดร้ายงานข้อมูลเก่ียวกับ
อตุสาหกรรมยานยนต ์โดยสรุปเนือ้หาไดด้งันี ้
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การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2020 - 2022 
จากขอ้มลูของธนาคารโลก (World Bank) ประเมินเศรษฐกิจจาก GDP หรือ ผลิตภณัฑม์วลรวมของ
ประเทศและของโลก รายละเอียดดงันี ้

GDP 
2020 

(Actual) 
2021 

(Actual) 
2022 

(Estimated) 
World -3.1% 5.9% 4.9% 
Thailand -6.1% 1.0% 4.5% 
China 2.3% 8.0% 5.6% 
India -7.3% 9.5% 8.5% 
Japan -4.6% 2.4% 3.2% 
Russia -3.0% 4.7% 2.9% 
Euro area -6.3% 5.0% 4.3% 
Middle East and Central Asia -2.8% 4.1% 4.1% 
USA -3.4% 6.0% 5.2% 
Latin America and the Caribbean -7.0% 6.3% 3.0% 
 
ยอดการผลิตรถยนตใ์นประเทศไทย ปี 2020 - 2022 
ปี 2012 - 2013 ยอดผลิตรถยนตท์ัง้ปี จ านวน 2.43 - 2.46 ลา้นคนั เน่ืองจากมีโครงการรถยนตค์นั
แรก 
ปี 2014 ยอดผลิตรถยนตท์ั้งปี จ านวน 1.88 ลา้นคัน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ภายในประเทศ 
ปี 2019 ยอดผลิตรถยนตท์ัง้ปี จ านวน 2.01 ลา้นคนั เน่ืองจากปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจ บริษัท
รถยนต ์General Motor ปิดตวัลง และบริษัทชิน้สว่นรถยนตบ์างแห่ง ใชม้าตรา 75 
ปี 2020 ยอดผลิตรถยนตท์ัง้ปี จ  านวน 1.43 ลา้นคนั ซึง่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี ไดร้บัผลกระทบจาก
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าหรือโควิด 19 
ปี 2021 ยอดผลิตรถยนตท์ัง้ปี จ านวน 1.63 ลา้นคนั ซึง่ปัจจยัท่ีท าใหย้อดการผลิตรถยนตใ์นปีนีย้งัฟ้ืน
ตวัไมเ่ตม็ท่ี เน่ืองจากมีเหตกุารณเ์รือบรรทุกสินคา้เอเวอร ์กิฟเวน ขวางคลองสเุอซ ประเทศอียิปต ์ซึ่ง
สง่ผลกระทบตอ่การสง่ชิน้สว่นยานยนต ์และปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอรซ์ึ่งกระทบต่อการ
ผลิตรถยนตโ์ดยรวมในประเทศ 
ปี 2022 สภาอตุสาหกรรมยานยนตป์ระมาณการยอดผลิตรถยนตท์ัง้ปี จ านวน 1.80 ลา้นคนั ใน
มมุมองของบริษัทฯ คิดวา่มีความเป็นไปได ้เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอรจ์ะหมดไป
ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี  
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ยอดขายรถยนตใ์นประเทศไทย ปี 2021 
ยอดขายรถยนตใ์นประเทศไทยรวมทัง้สิน้ จ านวน 0.77 ลา้นคนั ซึ่งบริษัทรถยนตส์่วนใหญ่ยอดขาย
ยงัคงติดลบ เมื่อเปรียบเทียบยอดขายกบัปี 2020 โดยประมาณการยอดขายภายในประเทศ ปี 2022 
จ านวน 0.87 ลา้นคนั  
ทัง้นี ้อตัราการซือ้รถยนตใ์หม่ในประเทศมีไม่มากนกั หลงัจากโครงการรถยนตค์นัแรกจนถึงปัจจุบัน 
ท าใหใ้นปี 2022 การคาดการณข์องความตอ้งการซือ้รถยนตค์นัใหม่เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13 เน่ืองจากอายุ
การใชง้านของรถยนตเ์ฉลี่ยประมาณ 10 ปี 
 
โครงการความรว่มมือของอีซูซุและวอลโว 
ความรว่มมือของอีซูซุและวอลโวในการผลิตรถบรรทุก ซึ่งบริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ในการ
ผลิตสายควบคมุยานยนต ์รุน่ Quester และ Croner  
 
โครงการฟอรด์ Ranger & Everest 
บริษัทไดร้บัค าสั่งซือ้สายควบคมุยานยนตท์ัง้หมดส าหรบัรถฟอรด์รุน่ Ranger & Everest  
 
โครงการมิตซูบิชิ All New Triton 
บริษัทไดร้บัค าสั่งซือ้สายควบคมุยานยนตท์ัง้หมดส าหรบัรถกระบะมิตซูบิชิ All New Triton  
 
โครงการนิสสนั New Nissan Navara 
บริษัทไดร้บัค าสั่งซือ้สายควบคมุยานยนตส์  าหรบัรถกระบะนิสสนั New Nissan Navara 
 
โครงการมาสดา้ New Maxda CX-3 
บริษัทไดร้บัค าสั่งซือ้สายควบคุมรถยนตแ์ละรางควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนตส์  าหรบัรถยนต์
มาสดา้ New Mazda CX-3 อยู่แลว้ แตเ่น่ืองจากในประเทศญ่ีปุ่ นเลิกผลิต จึงท าใหบ้ริษัทไดร้บัค าสั่ง
ซือ้เพ่ิม 
 
โครงการเอม็จี Extender 
บริษัทไดร้บัค าสั่งซือ้สาย Tailgate และ Door lock ส าหรบัรถกระบะเอ็มจี Extender ซึ่งเป็นลกูคา้
ใหมข่องบริษัท เช่ือวา่เป็นโอกาสใหมข่องบริษัทในอนาคตอย่างแน่นอน 

 
ปัจจยัท่ีน่าจบัตามองในปี 2022 
เน่ืองจากในปี 2022 บริษัทไดจ้ดัท าโครงการ RISE 2022 ขึน้ เพ่ือมองหาแนวทางในการเติบโตของ
การท าธุรกิจของบริษัท โดยค านงึถงึปัจจยัดงันี ้
1. เชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่ท่ีความรุนแรงลดลง และการรบัมือท่ีดีขึน้ 
2. การขาดแคลนของเซมิคอนดกัเตอร ์ท่ีคาดการณว์า่จะดีขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงั 
3. อายกุารใชง้านของรถยนตค์รบ 10 ปี หลงัจากโครงการรถยนตค์นัแรก 
4. การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ 
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TSC Future model 
Future model เป็นขอ้มลูการผลิตรถยนตรุ์่นใหม่ท่ีบริษัทไดร้บัค ายืนยนัจากลกูคา้เรียบรอ้ยแลว้ในปี 
2022 ส  าหรบัรถยนตรุ์น่ใหม่อื่นๆ ท่ีจะเกิดในปี 2022 - 2026 อยู่ในขัน้ตอนระหว่างการเจรจาร่วมกนั
กบัลกูคา้ ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นการเติบโตของบริษัท 

           
จากนัน้ เป็นช่วงเวลาใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี  ้
1. นางธญัญารตัน ์แกว้พิทกัษ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในมมุมองของ MD หากเกิดการระบาดใหญ่อีก

รอบจะกระทบกบัธุรกิจมาก/นอ้ย อย่างไร 
 

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ใหค้วามเห็นว่า ส  าหรบัการระบาดใหญ่มี
อตัราค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากการไดร้ับวคัซีนป้องกันโควิด 19 ทัง้ในประเทศและทั่วโลก และการ
เตรียมแผนการรับมือของแต่ละบริษัทในประเทศ ทั้งนี ้บริษัทฯ ยังคงตระหนักและระมัดระวัง
เหตุการณท่ีไม่คาดคิดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามหากเกิดการระบาดใหญ่อีกครั้ง เช่ือว่าทุกบริษัทมี
มาตรการและแผนในการรบัมือกับการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือว่า
ธุรกิจจะยงัคงด าเนินควบคูไ่ปพรอ้มกบัความปลอดภยัของพนกังานในองคก์ร  

 
2. นางสาวสกุฤตา หาญคณินมงคล รบัมอบฉนัทะ นางอมรรตัน ์สฐุาปัญณกลุ สอบถามวา่ บริษัทมี

แผนการลงทนุในสกลุเงิน Digital หรือไม ่
 

 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ใหค้วามเห็นว่า สกุลเงิน Digital เป็นเทรนด์
ใหม่ท่ีน่าสนใจ ใกลต้วั และเป็นท่ีนิยม ทัง้นีต้อ้งใชเ้วลาศึกษาให้ถ่ีถว้น เขา้ใจ และมีความรูใ้นเรื่อง
สกุลเงิน Digital มากกว่านี ้แต่มองว่าในส่วนอื่นๆ อาทิ เทคโนโลยี Block chain บริษัทอาจน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานภายในบริษัทได ้โดยปรบัใชก้บัองคก์รใหท้ างานง่ายและทนัสมยัมากขึน้ ใน
อนาคตบริษัทฯ อาจศกึษาเพ่ิมเติมเพ่ือรบัมือกบัเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

 
3. นางสาวเรวดี แกว้ศรีสวุรรณ รบัมอบฉันทะ นายทรงศกัดิ์ นิกรมาลากุล สอบถามว่า บริษัท

ประมาณการเติบโตของปี 2022 ไวท่ี้ก่ี % 
 

 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ อธิบายวา่ อา้งอิงจากประมาณการยอดการ
ผลิตรถยนตข์องสภาอตุสาหกรรมในปี 2022 จ านวน 1.80 ลา้นคนั ซึง่การเติบโตของยอดการผลิตคิด
เป็นรอ้ยละ 12 โดยบริษัทฯ เลง็เห็นและมองการเติบโตของก าไรสทุธิของบริษัทอยู่ในระดบัเดียวกนั 

 
4. นางสาวศภิุสรา เกียรติคณารตัน ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ รายไดร้วมของปี 2021 นอ้ยกว่า ปี 2019 ซึ่ง
เป็นปีก่อนเกิดสถานการณโ์ควิด แตท่ าไมอตัราก าไรสทุธิจงึสงูกวา่ 

 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ อธิบายว่า บริษัทมีแผนการบริหารจดัการ

ภายในองคก์ร เช่น แผนบริหารจดัการตน้ทุนในส่วนต่างๆ การพฒันาไลนก์ารผลิตในรูปแบบ Semi 
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Automation หรือ Full Automation การพฒันาผลิตภณัฑ ์และอื่นๆ โดยมุ่งเนน้การเพ่ิมอตัราของผล
ก าไรของบริษัทใหเ้ป็นไปตามเป้าท่ีไดว้างไวใ้นแตล่ะปี 

 
นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบ้ริหาร 
ขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามารว่มประชมุ และขอบคณุส าหรบัความไวว้างใจและความเช่ือมั่นท่ีใหก้บับริษัท 
เสมอมา  
 
นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ กลา่วในตอนทา้ยว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและ
ผูบ้ริหาร ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนันี ้และขอใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจไดว้่า คณะกรรมการบริษัท
และผูบ้ริหาร จะมุ่งมั่นพฒันาบริษัท เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเพ่ือเป็น
บริษัทผูผ้ลิตชิน้สว่นยานยนตร์ะดบัโลกตอ่ไป  
 

ปิดการประชมุเวลา 11.20 น.                                           
 
 
 ลงช่ือ              ประธานท่ีประชมุ 

   (นายสรรเสริญ จฬุางกรู) 
       ประธานกรรมการ 

 
 
 ลงช่ือ                              ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

 (นางสาวศภุพิชญ ์โกศลพิริยธรรม) 
                      เลขานกุารบริษัท 
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