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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 (ประกอบวาระท่ี 1) 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานท่ี  
ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา  เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม                                                 
1. นายสรรเสริญ  จฬุางกรู        ประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายทวีฉัตร   จฬุางกรู  กรรมการ 
3. นายสริศ      พฒันะเมลือง  กรรมการ 

กรรมการผู้ จดัการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง  กรรมการ 
5. นายเคอิโซ  ทานิ   กรรมการ 
6. นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

7. นายอภินนัท์   ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

8. นายฉัตรชยั    เอียสกลุ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

9. นายวีรวฒัน์  ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ ร้อยละ 81.82 ของกรรมการทัง้หมด 
 

กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมากาโต  เทราอรุา กรรมการ 
2. นายวฒุิภมิู   จฬุางกรู กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพนูนารถ  เผ่าเจริญ   ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายพลกฤติ  รัตนพฤกษ์พนัธ์  ผู้ จดัการอาวโุสจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. นางสาวสินีนชุ   ศรีธรรมา  ผู้ จดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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4. นางกสิตา   พิทกัษ์สงคราม  เลขานกุารบริษัท 
5. นางสาวรมิตา มสิุกพงศ์  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนกัลงทนุสัมพนัธ์ 
 

ก่อนประชุม 
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์  ผู้ ช่วยด าเนินการประชุม 
ได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร ผู้ สอบบัญชี (รายช่ือดงัรายละเอียดข้างต้น) และกล่าวชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบขัน้ตอนการด าเ นินการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561 ดงันี ้
1. ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชมุจะมีการด าเนินการประชมุเรียงตามวาระท่ีแจ้งไว้ตามหนงัสือเชิญประชมุ โดยผู้ ช่วยประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงต่อท่ีประชมุในรายละเอียด
ของแต่ละวาระ 
2. สิทธิในการแสดงความเห็น 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม เชิญท่ีไมโครโฟน และแนะน าตวัโดยการบอกช่ือ-
ส กุ ล  ห าก เ ป็ น ผู้ ท่ี รั บ มอ บ ฉั น ท ะ  ก็ ข อ ใ ห้ แ จ้ ง ช่ื อ ข อ ง ผู้ ม อ บ ฉั น ท ะ ด้ ว ย  เ พ่ื อ บั น ทึ ก ข้ อคิ ด เ ห็ นห รื อ ข้ อ ซัก ถ าม  ช่ื อผู้ ถื อ หุ้ น  
ลง ในรายงานการประชุม  หากท่านผู้ ถื อหุ้ นมี ข้อคิด เห็นและ ข้อซักถามอ่ืนๆ เก่ี ยวกับบริษัทท่ีไ ม่ ไ ด้อยู่ ใ นวาระ ขอให้เสนอข้อคิด เห็นหรือ 
ข้อซักถามในวาระอ่ืนๆ หรือน าส่งค าถามโดยกรอกลงในแบบฟอร์มค าถามท่ีผู้ ถือหุ้ นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน แล้วน าส่งให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือชี ้แจง 
ในท่ีประชมุต่อไป 
3. วิธีการลงคะแนน 

3.1 ใช้วิธีการลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและน าส่งให้เจ้าหน้าท่ี โดยในบัตรแต่ละใบจะแสดงหมายเลขและ
ช่ือวาระก ากับไว้แล้ว 

3.2 ใช้วิธีการนบัคะแนนของ ผู้ ท่ีมาประชมุด้วยตนเองด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เม่ือสิน้สดุการรายงาน
ในแต่ละวาระ ผู้ ช่วยด าเนินการประชมุจะแจ้งให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึน้ 
จากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพ่ือรวบรวมคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วม
ประชมุและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนัน้  บริษัทได้น าคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนัน้ๆ ของผู้ ถือหุ้นท่ี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วทัง้หมด 

บัตรเสีย หมายถึง บัตรคะแนนท่ีลงเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ท่ี ไม่ได้มีการลงลายมือช่ือก ากับไว้หรือมีการลงคะแนนเสีย ง  
ไม่ชดัเจนและไม่ถูกต้อง  

3.3 ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละวาระนัน้ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”, “งดออก
เสียง”  และ “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะน าคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ดังกล่าวนัน้ หักออกจากจ านวนเสียง
ทั ้ง หมด ท่ี เ ข้ า ร่ ว มป ร ะ ชุม แ ล ะ มี สิ ท ธิ อ อก เ สี ย ง  ส่ ว น ท่ี เ ห ลื อ จ ะ ถื อ ว่ า เ ป็ นค ะ แ นน เ สี ย ง ท่ี ล ง ค ะ แ นน เ ห็ น ด้ ว ย ใ น ว า ร ะ นั ้น ๆ 
โดยจะมีการสรุปคะแนนหลงัจากน าเสนอจบในแต่ละวาระ  

3.4 ส าหรับวาระการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนทกุใบ 
3.5 ในทุก วาระของการประชุม เม่ือมีการเก็บใบลงคะแนนจากท่ีประชุมเส ร็จสิ น้แ ล้ว  หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดส่ง ใบลงคะแนนในส่ วนท่ี  

“ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง”  และ “บัตรเสีย”  เพ่ิมเติมในภายหลงั บริษัทจะไม่น าบัตรคะแนนส่วนนัน้ไปค านวณ 
3.6 ส าหรับผู้ ถื อหุ้ น ท่ีมาลงทะเ บียนหลัง จากการประชุมเ ร่ิมแล้ว เจ้าหน้า ท่ีท่ีจุดลงทะ เ บียนจะ ไม่ออก ใบลงคะแนน และ ไม่นับเ ป็น  

องค์ประชมุ  ส าหรับวาระการประชมุท่ีมีการน าเสนอต่อท่ีประชมุแล้ว 
3.7 ส าหรับใบลงคะแนนในส่วนท่ี “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนท่ีไม่ได้เก็บระหว่างการประชมุ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลับก่อน

การประชมุแล้วเสร็จ ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ี ณ จดุนบัคะแนนก่อนออกจากท่ีประชมุ 
3.8 ใบลงคะแนนทกุใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือมีการลงลายมือช่ือของผู้ เข้าร่วมประชมุอย่างครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้  

4. การเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น การเสนอช่ือกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้า 
 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิ  ตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 และสิน้สดุในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชมุ  และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวต้องออกตาม
วาระ ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุมในครัง้นีแ้ละไม่มีผู้ ถือหุ้ น
ร า ย ใ ด เ ส น อ ช่ื อ บุ ค ค ล ท่ี มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ห ม า ะ ส ม  เ พ่ื อ เ ข้ า รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร  
แต่อย่างใด  นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเก่ียวกับบริษัทมาเป็นการ
ล่วงหน้า ภายในวนัท่ี 9 มกราคม 2561 ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดส่งค าถาม 
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และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย 1 ท่าน  เป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจสอบการ
ลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุ ซ่ึงนางธัญญารัตน์ แก้วพิทกัษ์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความประสงค์เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นในการนบัคะแนนดงักล่าว 
 
และเพ่ือให้การประชมุด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านปรับโทรศพัท์เป็นระบบสัน่ 
 

เร่ิมประชุม 
นายสรรเสริญ  จฬุางกรู ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ประธานแจ้งว่าการประชุมสามัญ   ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของบริษัท มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจ านวน 40 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.50 และมาด้วยการรับมอบฉันทะ
จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.50 นบัจ านวนหุ้นได้ 209,925,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.80 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทจ านวน 259,800,000หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัทแล้ว ประธานท่ีประชมุ จงึกล่าวเปิดการประชมุ 
ประธานท่ีประชมุ แจ้งต่อไปว่าในวนันีมี้วาระการประชมุทัง้หมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
 

ประธานท่ีประชมุ มอบหมายให้นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จดัการ เป็นผู้ ช่วยประธานท่ีประชมุ ในการด าเนินการประชุม
ต่อไป  
 

จากนัน้นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จ ัดการ ได้น าเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ ถื อหุ้นทราบ
ดงัต่อไปนี ้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 นางสาวรมิตา มสิุกพงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนกัลงทนุสัมพนัธ์ ชีแ้จงว่าบริษัท

ได้จดัส่งส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2)  โดยมีวาระทัง้หมดจ านวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดท่ีส าคัญท่ี
ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชมุแล้วให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันัน้ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานประชมุดงักล่าว 
 

ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี  ้มีดงัต่อไปนี ้
-ไม่มี- 
 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 
2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย         218,654,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,654,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 44 ราย 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จดัการ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา 
รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3) โดยมี
รายละเอียดท่ีส าคญั ดงันี ้
 

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2560 มียอดผลิตรถยนต์ตัง้แต่เดือนมกราคมถงึพฤศจิกายนรวมจ านวน 1.832 ล้านคัน คิด
เป็นร้อยละ 94 เม่ือเปรียบเทียบกบัประมาณการทัง้ปี 1.950 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 ท่ีมี
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จ านวน 1.944 ล้านคนั และมียอดผลิตรถจกัรยานยนต์ (เฉพาะท่ีเป็น CBU) ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนรวมจ านวน 
1.903 ล้านคนั คิดเป็นร้อยละ 89 เม่ือเปรียบเทียบกบัประมาณการทัง้ปี 2.150 ล้านคนั ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.1  
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ท่ีมีจ านวน 1.820 ล้านคนั (ท่ีมา: สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560) 
 

 ผลการด าเนินงาน พิจารณาปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 
สายควบคมุรถยนต์  
สัดส่วนยอดขายร้อยละ 69 ยอดการผลิต 34 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 70 
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 7 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 93 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 1 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 15 
 

ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อนัดบัแรก 
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 ผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ในปี 2559 บริษัทได้ผลคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” และในปี 2560 บริษัทยังคงคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 
ซึง่มีคะแนนอยู่ท่ี 93 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

 การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทจุริต (CAC : Collective Action Coalition) 
หลงัจากได้การรับรองเป็นแนวร่วมโครงการไปแล้วเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ในปี 2560 นี ้บริษัทได้ทบทวนนโยบายเก่ียวกับการ
ต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ในคู่มือหลกัก ากับดแูลกิจการ รวมถึงถ่ายทอดนโยบายไปยังคู่ค้า เช่น นโยบายงดรับของขวญั เป็นต้น  
 

 รางวลัหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment 2017) 
ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านึง  
ถงึส่ิงแวดล้อม, สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น, ผู้ ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย 

 

ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงในวาระนี ้มีดงัต่อไปนี ้
1.  นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มอตุสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตเป็นอย่างไรบ้าง 
   
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จดัการ ชีแ้จงว่า จะมีการรายงานแนวโน้มอตุสาหกรรมยานยนต์ของไทยและ
ทิศทางธรุกิจของบริษัทในวาระอ่ืนๆ 
 

ในวาระนีไ้ม่ต้องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จดัการ ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า งบการเงินท่ีเสนอต่อท่ีประชมุนี ้เป็นงบแสดง

ฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทนุของบริษัทสิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ท่ีจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3) สรุปรายการท่ีส าคญัได้ดงันี ้
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ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,905.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 181.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.66 
โดยมีก าไรขัน้ต้นปี 2560 จ านวน 520.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 48.26 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิปี 2560 
จ านวน 176.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 44.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.06 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขาย 

 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A : Management Discussion and Analysis) 
นางสาวสินีนชุ  ศรีธรรมา ผู้ จดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน  รายงานค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน   ดงันี ้
 

อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เน่ืองจากการควบคมุค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 

อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน (Current Ratio) ของปี 2560 เพิ่มขึน้กว่าปี 2559 เน่ืองจากลูกหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้ตามยอดขาย 
ท่ีเพิ่มขึน้ 
 

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2560 ลดลงกว่าปีก่อน เน่ืองจากบริษัทจ่ายคืนกู้ ยืมเงินระยะยาว 
ให้ธนาคารพาณิชย์ 
 

ปี 2560 เป็นอีกปีท่ีมีความท้าทายสูงแต่บริษัทสามารถเพิ่มรายได้จากการขายขึน้ร้อยละ 6.66 และท าก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 
28.28 โดยเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึน้, เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับกับโมเดลใหม่ของลูกค้า รวมถึงการ
ควบคมุต้นทนุการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุัน 
 

รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากับ 2,905.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 181.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.66 ต้นทุนขาย
เพิ่มขึน้ 133.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.92, ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 7.07 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.06  
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่อยๆ ปรับตวัดีขึน้ 
 

ในปี 2560 บริษัทมีการลงทนุวิจยัและพฒันาด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 10.58 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง 
 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2560 เท่ากบั 176.00 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้กว่าปี 2559 เท่ากบั 44.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 33.83 เน่ืองจากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถงึการควบคมุค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ และในปี 
2559 มีผลขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงประมาณการเร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เท่ากับ 
5.69 ล้านบาท 

 

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยงัเติบโตได้ไม่มากนกั ซึง่ปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงบางส่วน การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ดีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลดีต่อการฟ้ืนตวัของผู้บริโภคภายในประเทศและภาคอตุสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้ส่วนท่ีเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความส าคญั ให้ปรับตวัดีขึน้ได้ในอนาคต 
 

ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัต่อไปนี ้
1.  นางสาวรัตนา ตนัสกลุ ผู้ รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทนุไทย สอบถามว่า ในรายงานประจ าปีระบุว่า บริษัทมีหนีสิ้นท่ี
อาจจะเกิดขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย โดยคดีอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อฟ้องร้องในชัน้ศาล จึงขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม 
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นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จดัการ อธิบายว่า ส่วนมากเป็นคดีท่ีบริษัทฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้ ผลิตสินค้าและวตัถดุิบ ซึง่ขณะนีค้ดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา  
 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทนุของบริษัทสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย         218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จดัการ ชีแ้จงว่า เม่ือท่ีประชมุได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ

บัญชีก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แล้ว บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นเงินจ านวน 176,001,364 
ล้านบาท คณะกรรมการจงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาจดัสรรก าไรประจ าปี 2560 ดงันี ้ 
1. การจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  

ปัจจบุันบริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว จงึไม่ต้องจดัสรรเพิ่มเติมอีก  
2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทนุ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทโดยรวม  จงึเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) รวมเป็น 207,840,000 
บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 118.09 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560  
 

โ ด ย ไ ด้ จ่ า ย เ งิ น ปั นผ ล ร ะหว่ า ง กา ล ไ ป แ ล้ ว ใน ปี  2560 หุ้ น ล ะ  0.25 บ าท  ค ง เ ห ลื อจ่ า ย เ งิ น ปั นผ ล 
งวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) รวมเงินท่ีจ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 142,890,000 บาท   

 

ซึง่บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 30 มกราคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันท่ี 
22 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ก าไรสุทธิจากกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ (BOI)  

 

ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี  ้มีดงัต่อไปนี ้
-ไม่มี- 
 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติไม่ต้องจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
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ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
  นางสาวรมิตา มสิุกพงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ชีแ้จงว่า 

เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการทุกท่านท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระคือ  
นายสรรเสริญ จฬุางกรู, นายปริญญา ไววฒันา และนายฉัตรชยั เอียสกลุได้แสดงความประสงค์ขอออกจากท่ีประชุมและไม่มี
ส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของท่ีประชมุ   

  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งนัน้ ในการประชมุนีจ้งึมีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 ท่าน คือ 
1) นายสรรเสริญ  จฬุางกรู    ประธานกรรมการ 
2) นายมากาโต  เทราอรุา  กรรมการ 
3) นายปริญญา  ไววฒันา  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
                                                            กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                                                                    และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
4) นายฉัตรชยั  เอียสกลุ  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
                                                            กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                                                                  และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถงึคราวต้องออกตามวาระนบัตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560 ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนดนัน้ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแต่อย่างใด 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียงดแสดงความคิดเห็น ได้พิจารณาคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษัท ท่ีผ่านมากรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ทุ่มเทเวลา
และความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี  โดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงเสนอขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 4 ท่าน ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ 

 

นางสาวรมิตา มสิุกพงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนกัลงทนุสัมพันธ์  ชีแ้จงเพิ่มว่า 
รายละเอียดและประสบการณ์การท างานของกรรมการแต่ละท่าน ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาต่อไป 

 

 ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี  ้มีดงัต่อไปนี ้
1.  นางสาวรัตนา ตนัสกลุ ผู้ รบัมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทนุไทย เสนอแนะให้แต่งตัง้ประธานท่ีประชมุชัว่คราวแทนนาย
สรรเสริญ จฬุางกรู ประธานกรรมการ ท่ีแสดงความประสงค์ขอออกจากท่ีประชมุ และไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลง
มติของท่ีประชมุในวาระนี ้และสอบถามว่า ในปีท่ีผ่านมามีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ นายสรรเสริญ จฬุางกรู 
ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชมุ 3 ครัง้ เพราะเหตใุด 

 

ท่ีประชมุได้แต่งตัง้ นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ เป็นประธานท่ีประชมุในวาระท่ี 5 
 

จากนัน้นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จดัการ อธิบายว่า นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ให้
ความส าคญักบัการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมาก ท่ีผ่านมาเข้าร่วมประชมุอย่างสม ่าเสมอมาโดยตลอด แม้ในปีท่ี
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ผ่านมาจะติดภารกิจในต่างประเทศ แต่ก็ได้ส่งตวัแทนมาร่วมประชมุทกุครัง้ ตลอดจนให้ความคิดเห็นและค าแนะน าในการ
ปรับปรุงพฒันาอย่างสม ่าเสมอ 
 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

และเพื่อเป็นไปตามหลักการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการครัง้ละ 1 
ท่าน ดงันี ้
1. นายสรรเสริญ จฬุางกรู   ประธานกรรมการ 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชมุมีมติเลือก นายสรรเสริญ จฬุางกูร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
  เห็นด้วย       218,655,153 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
  ไม่เห็นด้วย                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
  งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
  บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
  รวม 218,655,153 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย 
2. นายมากาโต เทราอรุา  กรรมการ 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชมุมีมติเลือก นายมากาโต เทราอรุา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
  เห็นด้วย       218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
  ไม่เห็นด้วย                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
  งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
  บัตรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
   รวม 218,655,153 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย 
3. นายปริญญา ไววฒันา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
                                                กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                                                 และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายปริญญา ไววฒันา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนนเสียง ดงันี  ้

  เห็นด้วย       218,655,053 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999543  
  ไม่เห็นด้วย                100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000457  
  งดออกเสียง                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                  0  
  บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                  0  
                รวม 218,655,153 เสียง  คิดเป็นร้อยละ              100  
ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย 
4. นายฉัตรชยั เอียสกลุ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
                                               กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                                                 และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายฉัตรชยั เอียสกุล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนนเสียง ดงันี  ้
  เห็นด้วย      218,655,153 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
  ไม่เห็นด้วย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0  
  งดออกเสียง                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0  
  บัตรเสีย  0     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0  
   รวม 218,655,153 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
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ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 
  นางสาวรมิตา มสิุกพงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ชีแ้จงต่อท่ี

ประชมุว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด 
เพื่อให้เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการท่ีมีรายได้ในระดับเดียวกัน  รวมถึง
พิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และก าไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
รวมถงึจ านวนกรรมการของบริษัทในปัจจบุัน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2561 รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

   *ได้รับการอนมุตัิจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เป็นปีแรก 
 

 ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี  ้มีดงัต่อไปนี ้
 -ไม่มี- 

 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 ตาม
รายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,668,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,668,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 48 ราย 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ปี 2561 
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 และคณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 

  1.2 บ าเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 
1.50% ของเงนิปันผลท่ีจา่ย 

1.50% / 
ปี 2559 

1.50% / 
ปี 2560 

คณุสมบัติของกรรมการท่ีมีสิทธิรับบ าเหน็จกรรมการ คือ เป็นกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบรอบปีบัญชี 

2. สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ  ค่าตอบแทนกรณีกรรมการ
ลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง* 

ค่าตอบแทนกรณีกรรมการ
ลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง  
 ค าจ ากดัความ กรรมการ หมายถงึ กรรมการ และกรรมการชดุย่อย 
 กรรมการต้องด ารงต าแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกนั 
 จ่ายเม่ือกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากต าแหน่ง โดยก าหนดจ่ายภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีการลาออกหรือพ้นจากต าแหน่งมีผลบังคบั 

 ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทัง้ปี / 12) x จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) 
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วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
   นางสาวรมิตา มสิุกพงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อ  

ท่ีประชมุว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดัมาตรา 120 และแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี 
ทัง้นี ้สามารถแต่งตัง้บุคคลท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีคนเดิมให้ท าหน้าท่ีไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตัง้ผู้ สอบ
บัญชีคนเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกนั 

 

  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชมุ 
  ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561  ดงัต่อไปนี ้
  1. นายกฤษฎา  เลิศวนา ผู้ สอบบัญชีรับอนญุาต เลขท่ี 4958  
  (เป็นผู้ ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2557) และ/หรือ  
  2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร ผู้ สอบบัญชีรับอนญุาต เลขท่ี 3853  
  (ไม่เป็นผู้ ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา) และ/หรือ 
  3. นางพนูนารถ  เผ่าเจริญ ผู้ สอบบัญชีรับอนญุาต เลขท่ี 5238  
  (เป็นผู้ ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558, 2559 และ 2560)  

 

จ านวนปีท่ีเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท 
นบัจนถงึงวดบัญชีปี 2560 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีท่ีห้า  
นางพนูนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีท่ีส่ี 
 

แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั พร้อมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561  เป็นจ านวนเงิน 1,180,000 บาท  
แบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบประจ าปี 700,000 บาท และค่าสอบทานงบไตรมาส 480,000 บาท  ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI 
จ านวน 320,000 บาท 
 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  จึงขอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
 

ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี  ้มีดงัต่อไปนี ้
-ไม่มี- 
 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ า ปี 2561 ตาม
รายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,668,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,668,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 48 ราย 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสังสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ 
(ถ้ามี)  จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิหรือลงมติใดๆ ในวาระนี  ้
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จากนัน้นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จดัการ  จงึได้รายงานข้อมลูเก่ียวกบัอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุป
เนือ้หาได้ดงันี ้
 

ภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ เน่ืองจากผู้ ผลิตรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์หลายรายยังคงใช้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทัง้ส าหรับขายในประเทศและเพื่อการส่งออกอย่างต่อเน่ือง ตวัอย่างเช่น   
ซูบารุ  ขยายการลงทนุในไทย 5 พนัล้านบาท สร้างโรงงานผลิตรถยนต์นัง่อเนกประสงค์รุ่นท่ีใช้เทคโนโลยีท่ี

เป็นเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภยัสูงสุดของรถยนต์ซูบารุในประเทศไทย จาก
เดิมมีฐานการผลิตอยู่แล้วท่ีมาเลเซีย ได้ขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย เน่ืองจากเห็นโอกาส
และการเติบโตด้านยอดขายทัง้ในไทยและประเทศอ่ืนๆ ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

 

เอ็มจี  เปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ ท่ีนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งท่ี 2 จังหวัดชลบุรี 
ด้วยงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท เป็นฐานการผลิตรถยนต์เอ็มจีรุ่นพวงมาลัยขวา เพื่อจ าหน่าย
ในประเทศไทยและภมิูภาค ตลอดจนส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศทัว่โลก 

 

 ฮาร์เลย์-เดวิดสัน ผู้ ผลิตรถจกัรยานยนต์สัญชาติอเมริกันเตรียมลงทุนก่อสร้างโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์หรู  
ในประเทศไทย เพื่อเจาะกลุ่มผู้ ซือ้รายใหม่ๆ โดยใช้ไทยเป็นฐานเพื่อการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน 
และตลาดใหญ่อย่างจีน 

 

 ฟอร์ด  เตรียมเปิดตวั ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ ในไทย หลังจากประสบ  ความส า เ ร็ จ เ ป็นอ ย่า งมากใน
สหรัฐอเมริกา ซึง่คาดว่ารถกระบะรุ่นนีจ้ะ ได้รับผลตอบรับอย่างดี และช่วยเพิ่มยอดการผลิตรถยนต์
ของไทยในปีนี ้

 

โครงการอีโคคาร์ 2 
จากโครงการอีโคคาร์ 1 ซึง่ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี มีบริษัทท่ีเข้าร่วมทัง้หมด 5 ราย ได้แก่ นิสสัน  ซูซูกิ  ฮอนด้า  
มิตซูบิชิ และโตโยต้า ทกุบริษัทสามารถท าการผลิตได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ส่วนโครงการอีโคคาร์ 2 มีผู้ ให้ความสนใจเข้าร่วม 
ทัง้หมด 10 ราย ประกอบด้วย 5 รายเดิม และฟอร์ด  มาสด้า เอ็มจี  โฟล์คสวาเกน จีเอ็ม (ภายหลังจีเอ็มได้ขอถอนตวัออกไป) 
โดยมีข้อก าหนดข้อหนึง่คือ ในระยะเวลา 1 ปี จะต้องผลิตรถยนต์ได้ 1 แสนคนั ซึง่ตวัเลขดงักล่าวจะท าให้ประเทศไทยมียอด 
ผลิตรถยนต์เพิ่มขึน้กว่า 9 แสนคนั เป็นการย า้ให้เห็นว่า ผู้ ผลิตรถยนต์ยงัคงมีความเชื่อมัน่ท่ีจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต 
ท่ีและส่งออกต่อไป 
โครงการวางรากฐานอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคต (Auto Technopolis) 
เป็นโครงการท่ีภาครัฐให้การสนบัสนุนคลสัเตอร์ยานยนต์และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยมีทัง้หมด 7 โครงการ ดงันี ้

1. สถาบันพฒันาระบบขบัเคลื่อนอตัโนมตัิ  5. ศนูย์วิชาชีพ/เทคนิค 
2. สถาบันพฒันาบุคลากร    6. สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลยั 
3. ศนูย์การวิจยัและออกแบบยานยนต์  7. นิคมอตุสาหกรรม 
4. ศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
โดยโครงการทัง้หมดจะเน้นพฒันาเทคโนโลยี นวตักรรม การวิจยัและการออกแบบ รวมถึงการพฒันาบุคลากร เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ในการพฒันาธุรกิจยานยนต์ในอนาคต 

การลงทนุไฮบริดกว่า 5 หม่ืนล้านบาท   5 ค่ายรถยนต์ประกาศลงทนุโครงการไฮบริด ดงันี ้
ค่ายรถยนต์ มลูค่าการลงทนุ (ล้านบาท) ก าลงัการผลิต (คนั) 

 20,000 70,000 

 10,960 80,000 
  11,400 120,000 

 1,070 37,000 

 2,500 12,000 
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ทัง้นีเ้ป็นการยืนยนัว่าผู้ ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ยงัคงเชื่อมัน่ในการขยายการลงทนุในไทย ซึง่จะท าให้ยอดการผลิตรถยนต ์
เพิ่มขึน้ตามเป้าหมายได้ 
 

จากนัน้ เป็นช่วงเวลาให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดงันี  ้
1.  นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า จากการรายงาน ค าสั่งซือ้ของลูกค้าท่ีเข้ามา ในปี 2561 ถึง 2566 นัน้ 
พบว่าเต็มก าลังการผลิตแล้ว บริษัทมีแนวโน้มท่ีจะขยายก าลังการผลิตหรือไม่ และบริษัทมีการลงทนุ BOI อย่างไรบ้าง 

   

 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จดัการ อธิบายว่า ผู้ ถือหุ้นน่าจะมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนในข้อนี ้เน่ืองจาก
เป็นการรายงานค าสั่งซือ้ของลูกค้าท่ีเข้ามาในปี 2561 ถึง 2566 ตามชนิดของรถ ไม่ใช่ตามปริมาณการผลิต ส่วน BOI นัน้ 
บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทนุมาแล้ว 6 บัตร 

 

 2.  นางรัตนา ตนัสกลุ ผู้ รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทนุไทย สอบถามว่า จากรายงานประจ าปีท่ีระบุว่าในปี 2560 บริษัท
ได้รับรางวลั VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie E.V.) จากยุโรป มีส่วนช่วยการผลิตของบริษัทในอนาคต
อย่างไร และการบังคบัใช้กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขการผลิต การค้า และการน าเข้ารถยนต์ (Decree 116) ของเวียดนาม 
ส่งผลกระทบกบัอตุสาหกรรมยานยนต์อย่างไรบ้าง 

 

 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จ ัดการ อธิบายว่า VDA นัน้ไม่ใช่รางวัล แต่เป็นมาตรฐานของยุโรป 
ในลักษณะเดียวกบัระบบ ISO ซึง่ก าหนดโดยบริษัท โฟล์กสวาเกน ผู้ ผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของโลก การท่ีบริษัทได้ผ่านการ
ทดสอบกระบวนการผลิตจนได้รับการรับรองนัน้ เป็นการยืนยนัว่า บริษัทมีความสามารถในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กับ
บริษัท โฟล์กสวาเกน ได้ ส่วนกฎระเบียบของเวียดนามส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เน่ืองจากอตัราการสั่งซือ้รถยนต์จาก
เวียดนามไม่มากนกั 

 

 3.  นายวีระศกัดิ์ ชนะรุ่งเรืองกิจ ผู้ รับมอบฉันทะของนายอภิชาติ จฬุางกรู สอบถามว่า รถไฟฟ้า (E.V.) มีผลกระทบต่อบริษัท
อย่างไรบ้าง 

 

 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จดัการ อธิบายว่า รถไฟฟ้าจะท าให้ชิน้ส่วนยานยนต์บางส่วนถูกยกเลิกไป 
ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษัทก็สามารถใช้ในรถไฟฟ้าได้ ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการวางแผนรับมือ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
ให้รองรับกบัระบบไฟฟ้า รวมถงึขยายตลาดไปกลุ่มลูกค้าอ่ืนนอกเหนือจากกลุ่มยานยนต์อีกด้วย 

  

นายสรรเสริญ  จฬุางกรู กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้ บริหาร ขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม และขอบคุณส าหรับ 
ความไว้วางใจและความเชื่อมัน่ท่ีให้กบับริษัทเสมอมา  
 

นายสรรเสริญ  จฬุางกรู กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท จะมุ่งมั่นในการพัฒนา ก ากับดูแลกิจการ 
ตลอดจนพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสมดลุ  ก้าวหน้าอย่างไม่หยดุยัง้ เพื่อเป็นบริษัทผู้ ผลิตสายควบคุมยานยนต์
ระดบัโลกอย่างยัง่ยืนต่อไป 
 

ปิดการประชมุเวลา 11.25 น.                                           
 
 
 ลงชื่อ              ประธานท่ีประชมุ 

  (นายสรรเสริญ  จฬุางกรู) 
       ประธานกรรมการ 

 
 ลงชื่อ                             ….ผู้บันทกึรายงานการประชมุ 
                                                                             (นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม) 
 เลขานกุารบริษัท 

สรรเสริญ  จุฬางกูร 

นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม 


