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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
 
 
วัน เวลา และสถานที่  
ประชุมเมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา
เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม                                                 
1. นายสรรเสริญ  จฬุางกรู        ประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายทวีฉตัร   จฬุางกรู  กรรมการ 
3. นายสริศ     พฒันะเมลือง  กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ      

7. นายอภินนัท์   ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

8. นายฉตัรชยั    เอียสกลุ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

9. นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

      
คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ ร้อยละ 81.82 ของกรรมการทัง้หมด 
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กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมากาโต  เทราอรุา กรรมการ 
2. นายวฒิุภมูิ  จฬุางกรู กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพนูนารถ  เผ่าเจริญ   ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายพลกฤต ิ รัตนพฤกษ์พนัธ์  ผู้จดัการอาวโุสจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. นางสาวสินีนชุ   ศรีธรรมา  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นางกสิตา   พิทกัษ์สงคราม เลขานกุารบริษัท 
5. นางสาวรมิตา มสุิกพงศ์  เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์ 

และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
ก่อนประชุม 
นางสาวรมิตา มสุิกพงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ผู้ช่วยด าเนินการประชมุ ได้กลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี (รายช่ือดงัรายละเอียดข้างต้น) 
และกลา่วชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบขัน้ตอนการด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561 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 

บตัรเสีย หมายถึง บตัรคะแนนท่ีลงเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ท่ีไม่ได้มีการลงลายมือช่ือก ากบัไว้
หรือมีการลงคะแนนเสียงไมช่ดัเจนและไมถ่กูต้อง 
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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 

ใบลงคะแนนในส่วนท่ี “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง”  และ “บตัรเสีย”  เพ่ิมเติมในภายหลงั บริษัทจะไม่น าบตัร
คะแนนสว่นนัน้ไปค 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 2560 และสิน้สดุในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถงึคราวต้องออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีบริษัทก าหนด ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชมุในครัง้นีแ้ละไม่มีผู้ ถือ
หุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แตอ่ย่างใด  นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถ
สง่ค าถามเก่ียวกบับริษัทมาเป็นการลว่งหน้า ภายในวนัท่ี 9 มกราคม 2561 ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสง่ค าถาม 
 
และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย 1 ท่าน  เป็นตวัแทน
อิสระและคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ ซึง่นางธญัญารัตน์ แก้วพิทกัษ์ 
ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความประสงค์เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นในการนบัคะแนนดงักลา่ว 
 
และเพ่ือให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรับ
โทรศพัท์เป็นระบบสัน่  
 
เร่ิมประชุม 
นายสรรเสริญ  จฬุางกรู ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ประธานแจ้งว่าการประชุมสามัญ  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 40 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจ านวน 23 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 57.50 และมาด้วยการรับมอบฉันทะจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.50 นับจ านวนหุ้นได้ 
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209,925,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.80 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 259,800,000
หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ประธานท่ีประชมุ จงึกลา่วเปิดการประชมุ 
ประธานท่ีประชุม แจ้งต่อไปว่าในวันนีม้ีวาระการประชุมทัง้หมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสาร
ประกอบการประชมุได้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเวบ็เพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
 
ประธานท่ีประชุม มอบหมายให้นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ช่วยประธานท่ี
ประชมุ ในการด าเนินการประชมุตอ่ไป  
 
จากนัน้นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้น าเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงัตอ่ไปนี ้ 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ 

นกัลงทุนสมัพันธ์ ชีแ้จงว่าบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560  
ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งท่ีส่งมา
ด้วยล าดับท่ี 2)  โดยมีวาระทัง้หมดจ านวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดท่ีส าคัญท่ีผ่านการ
พิจารณาจากท่ีประชุมแล้วให้ผู้ ถือหุ้ นทราบ ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานประชุม
ดงักลา่ว   
 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
-ไมม่ี- 
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุม

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย         218,654,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,654,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 44 ราย 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงันี ้
 
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2560 มียอดผลิตรถยนต์ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนรวม
จ านวน 1.832 ล้านคนั คิดเป็นร้อยละ 94 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทัง้ปี 1.950 ล้านคนั  
ซึ่งเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ท่ีมีจ านวน 1.944 ล้านคัน และมียอดผลิต
รถจกัรยานยนต์ (เฉพาะท่ีเป็น CBU) ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนรวมจ านวน 1.903 ล้านคนั 
คิดเป็นร้อยละ 89 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทัง้ปี 2.150 ล้านคนั ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.1  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ท่ีมีจ านวน 1.820 ล้านคนั (ท่ีมา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560) 
 

 ผลการด าเนินงาน พิจารณาปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 
สายควบคมุรถยนต์  
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 69 ยอดการผลิต 34 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 70 
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 7 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 93 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 1 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 15 
 
ยอดขายลกูค้าสงูสดุ 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 นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 ผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

ในปี 2559 บริษัทได้ผลคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” และในปี 2560 บริษัทยงัคงคะแนนอยู่ในระดบั  
“ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ซึ่งมีคะแนนอยู่ท่ี 93 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective 
 Action Coalition) 

หลงัจากได้การรับรองเป็นแนวร่วมโครงการไปแล้วเมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ในปี 2560 นี ้บริษัท
ได้ทบทวนนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในคู่มือหลักก ากับดูแลกิจการ รวมถึง
ถ่ายทอดนโยบายไปยงัคูค้่า เช่น นโยบายงดรับของขวญั เป็นต้น 
 

 รางวลัหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment 2017)   
ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลหุ้ นยั่งยืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัท 
ท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม, สงัคม และบรรษัทภิบาล เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น,  
ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย  

 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
1.  นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มอตุสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตเป็น
อย่างไรบ้าง 

   
นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงว่า จะมีการรายงานแนวโน้ม
อตุสาหกรรมยานยนต์ของไทยและทิศทางธุรกิจของบริษัทในวาระอื่นๆ 
 
ในวาระนีไ้มต้่องมีมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

30 กันยายน 2560 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ งบการเงินท่ีเสนอตอ่

ท่ีประชุมนี ้เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษัทสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน
2560 ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ท่ีจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) สรุปรายการที่ส าคญัได้ดงันี ้
 
ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,905.68 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ านวน 181.51 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 6.66 โดยมีก าไรขัน้ต้นปี 2560 จ านวน 520.90 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 
จ านวน 48.26 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิปี 2560 จ านวน 176.00 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 
จ านวน 44.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.06 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขาย 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  (MD&A : Management 
Discussion and Analysis) 
นางสาวสินีนุช  ศรีธรรมา ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  รายงานค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงาน   ดงันี ้
 
อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เน่ืองจากการควบคุม
คา่ใช้จ่ายทางด้านต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สงูกวา่ปี 2559 เน่ืองจากก าไรสทุธิ
ท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (Current Ratio) ของปี 2560 เพ่ิมขึน้กวา่ปี 2559  เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้า
ท่ีเพ่ิมขึน้ตามยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ 
 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (Debt/Equity Ratio) ในปี 2560 ลดลงกวา่ปีก่อน เน่ืองจากบริษัทจ่ายคืนกู้ ยืม
เงินระยะยาวให้ ธนาคารพาณิชย์ 
 
ปี 2560 เป็นอีกปีท่ีมีความท้าทายสงูแต่บริษัทสามารถเพ่ิมรายได้จากการขายขึน้ ร้อยละ 6.66 และ 
ท าก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 28.28 โดยเป็นผลมาจากการขยายฐานลกูค้าเพ่ิมขึน้, เพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่
เพ่ือรองรับกบัโมเดลใหมข่องลกูค้า รวมถงึการควบคมุต้นทนุการผลิตและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 
 
รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากบั 2,905.68 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 181.51 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 6.66 ต้นทุนขายเพ่ิมขึน้ 133.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.92, ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เพ่ิมขึน้ 7.07 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.06 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะท่ี
ภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศคอ่ยๆ ปรับตวัดีขึน้ 
 
ในปี 2560 บริษัทมีการลงทุนวิจยัและพฒันาด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 10.58 
ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง 
 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2560 เท่ากบั 176.00 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้กว่าปี 2559 เท่ากบั 44.49 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.83 เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ และในปี 2559 มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการเร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เท่ากบั 5.69 ล้านบาท 
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ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้ไม่มากนัก ซึ่งปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศท าให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงบางส่วน การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป อย่างไรก็ดีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังคงเป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะส่งผลดีต่อการ 
ฟื้นตัวของผู้บริโภคภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้สว่นท่ีเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความส าคญั ให้ปรับตวัดีขึน้ได้ในอนาคต 
 
ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
1.  นางสาวรัตนา ตนัสกุล ผู้ รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในรายงาน
ประจ าปีระบวุา่ บริษัทมีหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสียหาย โดยคดีอยู่ระหว่าง
การด าเนินการเพ่ือฟ้องร้องในชัน้ศาล จงึขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ส่วนมากเป็นคดีท่ีบริษัทฟ้อง
เรียกร้องคา่เสียหายจากผู้ผลิตสินค้าและวตัถดุิบ ซึง่ขณะนีค้ดีอยู่ในระหวา่งการพิจารณา  
 
มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัท
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย         218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2560 

 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ เม่ือท่ีประชมุได้มีมติอนมุตัิงบแสดง
ฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แล้ว บริษัทมีก าไร
สทุธิประจ าปี 2560 เป็นเงินจ านวน 176,001,364 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาจดัสรรก าไรประจ าปี 2560 ดงันี ้ 
1. การจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  

ปัจจบุนับริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรร
เพ่ิมเติมอีก  
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2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม  จึง เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ  
0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) รวมเป็น 207,840,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน)  หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 118.09 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2560  
 

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2560 หุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผล 
งวดสุดท้ายอีกหุ้ นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) รวมเงินท่ีจ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 
142,890,000 บาท   

 

ซึง่บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 30 มกราคม 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผล ภายในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยจ่ายจากก าไรสทุธิของกิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคล คือ ก าไรสทุธิจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  
 

ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
-ไมม่ี- 
 

มติในวาระนีต้้องมีมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก และ
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย 
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ 
นักลงทุนสัมพันธ์ ชีแ้จงว่า เพ่ือความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักก ากับดูแลกิจการท่ีดี  กรรมการ 
ทกุท่านท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร, นายปริญญา ไววฒันา 
และนายฉัตรชัย เอียสกุลได้แสดงความประสงค์ขอออกจากท่ีประชุมและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการ
พิจารณาและลงมติของท่ีประชมุ  
 



- 10 - 

  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้หมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งนัน้ 
ในการประชมุนีจ้งึมีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 
1) นายสรรเสริญ  จฬุางกรู    ประธานกรรมการ 
2) นายมากาโต  เทราอรุา  กรรมการ 
3) นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  

                                                             กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
                                                                                   และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

4) นายฉตัรชยั เอียสกลุ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
                                                           กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
                                                                                และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ 
เข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวต้องออกตามวาระ
นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
ก าหนดนัน้ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเพ่ือเข้ารับ  
การพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดแสดงความคิดเห็น  
ได้พิจารณาคณุสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของ
บริษัท ท่ีผ่านมากรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี 
อย่างเต็มท่ี โดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการ 4 ท่าน ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 

 
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  ชีแ้จงเพ่ิมวา่ รายละเอียดและประสบการณ์การท างานของกรรมการแต่ละท่าน ได้
สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 

 
 ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

1.  นางสาวรัตนา ตนัสกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้แต่งตัง้ประธานท่ี
ประชุมชั่วคราวแทนนายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ท่ีแสดงความประสงค์ขอออกจากท่ี
ประชุม และไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของท่ีประชุมในวาระนี ้และสอบถามว่า  
ในปีท่ีผ่านมามีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ นายสรรเสริญ จฬุางกรู ประธานกรรมการ เข้า
ร่วมการประชมุ 3 ครัง้ เพราะเหตใุด   
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ท่ีประชุมได้แต่งตัง้ นายอภินนัท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ เป็นประธานท่ีประชมุในวาระท่ี 5 
 
จากนัน้นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า นายสรรเสริญ จุฬางกูร 
ประธานกรรมการ ให้ความส าคญักบัการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมาก ท่ีผ่านมาเข้าร่วม
ประชมุอย่างสม ่าเสมอมาโดยตลอด แม้ในปีท่ีผ่านมาจะติดภารกิจในต่างประเทศ แต่ก็ได้ส่งตวัแทน
มาร่วมประชมุทกุครัง้ ตลอดจนให้ความคิดเห็นและค าแนะน าในการปรับปรุงพฒันาอย่างสม ่าเสมอ  

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

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายสรรเสริญ  จฬุางกรู กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย 
 

2. นายมากาโต เทราอรุา  กรรมการ 
 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายมากาโต เทราอุรา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย 
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3. นายปริญญา ไววฒันา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
                                               กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
                                                และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายปริญญา ไววฒันา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,655,053 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999543  
ไมเ่ห็นด้วย                        100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000457  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย 
 

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

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือก นายฉตัรชยั เอียสกลุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 46 ราย 
 
วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 

  นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการท่ีมีรายได้ในระดับเดียวกัน  รวมถึงพิจารณาจาก
สภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และก าไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท รวมถงึจ านวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบนั และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2561 รายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ปี 2561 
1. ค่าตอบแทนประจ าปี โดยมีวงเงินไมเ่กิน 6 ล้านบาท 6 ล้านบาท 
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 าเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอตัรา 
1.50% ของเงินปันผลท่ีจ่าย 

1.50% / 
ปี 2559 

1.50% / 
ปี 2560 

คณุสมบตัขิองกรรมการท่ีมีสิทธิรับบ าเหน็จกรรมการ คือ  
 เป็นกรรมการท่ีได้ด ารงต าแหน่งมาครบ 1 รอบปีบญัชีของบริษัท 
2. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  คา่ตอบแทนกรณี

กรรมการลาออกหรือ
พ้นจากต าแหน่ง* 

คา่ตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรือ 
พ้นจากต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง 
 ค าจ ากดัความ กรรมการ หมายถงึ กรรมการ และกรรมการชดุย่อย 
 กรรมการต้องด ารงต าแหน่งมาไม่น้อยกวา่ 10 ปีปฏิทนิตดิตอ่กนั 
 จ่ายเม่ือกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากต าแหน่ง โดยก าหนดจ่ายภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีการลาออก

หรือพ้นจากต าแหน่งมีผลบงัคบั 
 คา่ตอบแทน คือ (เงินได้ทัง้ปี / 12) x จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง (สงูสดุไม่เกิน 20 ปี) 

*ได้รับการอนมุตัจิากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เป็นปีแรก 
 

 ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ และค าชีแ้จงก่อนลงมติในวาระนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้
 -ไมม่ี- 

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

ประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,668,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,668,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 48 ราย 
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วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
   นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากับหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ 

นักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดมาตรา 120 และ
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ก าหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี ทัง้นี ้สามารถ
แต่งตัง้บุคคลท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีคนเดิมให้ท าหน้าท่ีไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

 
  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561  ดงัตอ่ไปนี ้
1. นายกฤษฎา  เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4958  
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทในปี 2557) และ/หรือ  
2. นางสาววิสสตุา  จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3853  
(ไมเ่ป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา) และ/หรือ 
3. นางพนูนารถ  เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5238  
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทในปี 2558, 2559 และ 2560)  
 
จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
นบัจนถงึงวดบญัชีปี 2560 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสตุา จริยธนากร เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทเป็นปีท่ีห้า  นางพนูนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีท่ีสี ่
 
แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด พร้อมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561  เป็น
จ านวนเงิน 1,180,000 บาท  แบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบประจ าปี 700,000 บาท และค่าสอบทานงบ
ไตรมาส 480,000 บาท  ไมร่วมคา่ตรวจสอบ BOI จ านวน 320,000 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 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
2561 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย           เห็นด้วย         218,668,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 218,668,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวน 48 ราย 
 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซักถามข้อสังสยั และ /หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อ
ซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ (ถ้ามี)  จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิหรือลง
มติใดๆ ในวาระนี ้
 
จากนัน้นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ  จึงได้รายงานข้อมูลเก่ียวกับ
อตุสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนือ้หาได้ดงันี ้
 
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ เน่ืองจากผู้ ผลิตรถยนต์และรถ
มอเตอร์ไซด์หลายรายยังคงใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทัง้ส าหรับขายในประเทศและเพ่ือการ
สง่ออกอย่างตอ่เน่ือง ตวัอย่างเช่น 
ซูบารุ ขยายการลงทุนในไทย 5 พันล้านบาท สร้างโรงงานผลิตรถยนต์นั่ง

อเนกประสงค์รุ่นท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีประสิทธิภาพด้าน
ความปลอดภยัสงูสดุของรถยนต์ซูบารุในประเทศไทย จากเดิมมีฐานการ
ผลิตอยู่แล้วท่ีมาเลเซีย ได้ขยายฐานการผลิตมายงัประเทศไทย เน่ืองจาก
เห็นโอกาสและการเติบโตด้านยอดขายทัง้ในไทยและประเทศอื่นๆ  ใน
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

 เอม็จี เ ปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่ งใหม่  ท่ี นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 

อีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งท่ี 2 จังหวัดชลบุรี ด้วยงบประมาณกว่า 10,000 
ล้ า นบ าท  เ ป็ น ฐ านกา ร ผลิ ต ร ถยน ต์ เ อ็ ม จี รุ่ น พ ว งมาลัย ข ว า  
เพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาค ตลอดจนส่งออกไปยังตลาด
ตา่งประเทศทัว่โลก 

 
 ฮาร์เลย์-เดวิดสนั ผู้ ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอเมริกันเตรียมลงทุนก่อสร้างโรงงาน

ประกอบรถจกัรยานยนต์หรูในประเทศไทย เพ่ือเจาะกลุ่มผู้ซือ้รายใหม่ๆ 
โดยใช้ไทยเป็นฐานเพ่ือการสง่ออกไปยงัภูมิภาคอาเซียน และตลาดใหญ่
อย่างจีน 
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ฟอร์ด เตรียมเปิดตัว ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์  ในไทย หลังจากประสบ
 ความส าเร็จเป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่ารถกระบะรุ่นนีจ้ะ  
ได้รับผลตอบรับอย่างดี และช่วยเพ่ิมยอดการผลิตรถยนต์ของไทยในปีนี ้
 

โครงการอีโคคาร์ 2 
จากโครงการอีโคคาร์ 1 ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี มีบริษัทท่ีเข้าร่วมทัง้หมด 5 ราย 
ได้แก่ นิสสนั  ซูซูกิ  ฮอนด้า  มิตซูบิชิ และโตโยต้า ทุกบริษัทสามารถท าการผลิตได้ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ ส่วนโครงการอีโคคาร์ 2 มีผู้ ให้ความสนใจเข้าร่วมทัง้หมด 10 ราย ประกอบด้วย 5 รายเดิม 
และฟอร์ด  มาสด้า เอม็จี  โฟล์คสวาเกน จีเอม็ (ภายหลงัจีเอ็มได้ขอถอนตวัออกไป) โดยมีข้อก าหนด
ข้อหนึง่คือ ในระยะเวลา 1 ปี จะต้องผลิตรถยนต์ได้ 1 แสนคนั ซึง่ตวัเลขดงักลา่วจะท าให้ประเทศไทย
มียอดผลิตรถยนต์เพ่ิมขึน้กวา่ 9 แสนคนั เป็นการย า้ให้เห็นว่า ผู้ผลิตรถยนต์ยงัคงมีความเช่ือมัน่ท่ีจะ
ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตท่ีและสง่ออกตอ่ไป  

 
โครงการวางรากฐานอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยสูอ่นาคต (Auto Technopolis) 
เป็นโครงการท่ีภาครัฐให้การสนบัสนุนคลสัเตอร์ยานยนต์และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการพฒันา
อย่างยัง่ยืน โดยมีทัง้หมด 7 โครงการ ดงันี ้
1. สถาบนัพฒันาระบบขบัเคลือ่นอตัโนมตัิ 
2. สถาบนัพฒันาบคุลากร 
3. ศนูย์การวิจยัและออกแบบยานยนต์ 
4. ศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
5. ศนูย์วิชาชีพ/เทคนิค 
6. สถาบนัการศกึษา/มหาวิทยาลยั 
7. นิคมอตุสาหกรรม 
โดยโครงการทัง้หมดจะเน้นพฒันาเทคโนโลยี นวตักรรม การวิจยัและการออกแบบ รวมถงึการพฒันา
บคุลากร เพ่ือให้ไทยเป็นศนูย์กลางในการพฒันาธุรกิจยานยนต์ในอนาคต 
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การลงทนุไฮบริดกวา่ 5 หมื่นล้านบาท  
5 คา่ยรถยนต์ประกาศลงทนุโครงการไฮบริด ดงันี ้
 

คา่ยรถยนต์ มลูคา่การลงทนุ (ล้านบาท) ก าลงัการผลิต (คนั) 
 20,000 70,000 

 10,960 80,000 

  11,400 120,000 

 1,070 37,000 

 2,500 12,000 
    

ทัง้นีเ้ป็นการยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ยงัคงเช่ือมัน่ในการขยายการลงทุนในไทย ซึ่งจะท าให้
ยอดการผลิตรถยนต์เพ่ิมขึน้ตามเป้าหมายได้ 
 
จากนัน้ เป็นช่วงเวลาให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดงันี  ้
1.  นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า จากการรายงาน ค าสัง่ซือ้ของลูกค้าท่ีเข้ามา 
ในปี 2561 ถึง 2566 นัน้ พบว่าเต็มก าลงัการผลิตแล้ว บริษัทมีแนวโน้มท่ีจะขยายก าลงัการผลิต
หรือไม ่และบริษัทมีการลงทนุ BOI อย่างไรบ้าง  

   
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายว่า  ผู้ ถือหุ้ นน่าจะมีความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนในข้อนี ้เน่ืองจากเป็นการรายงานค าสั่งซือ้ของลูกค้าท่ีเข้ามาในปี 2561 ถึง 2566 
ตามชนิดของรถ ไม่ใช่ตามปริมาณการผลิต ส่วน BOI นัน้ บริษัทได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนมาแล้ว  
6 บตัร  

 
 2.  นางรัตนา ตนัสกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากรายงานประจ าปี

ท่ีระบุว่าในปี 2560 บริษัทได้รับรางวลั VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie E.V.) 
จากยุโรป มีส่วนช่วยการผลิตของบริษัทในอนาคตอย่างไร และการบังคบัใช้กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับ
เง่ือนไขการผลิต การค้า และการน าเข้ารถยนต์ (Decree 116) ของเวียดนาม ส่งผลกระทบกับ
อตุสาหกรรมยานยนต์อย่างไรบ้าง 

 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า VDA นัน้ไม่ใช่รางวลั แต่เป็น

มาตรฐานของยโุรป ในลกัษณะเดียวกบัระบบ ISO ซึง่ก าหนดโดยบริษัท โฟล์กสวาเกน ผู้ผลิตรถยนต์
อนัดบั 1 ของโลก การท่ีบริษัทได้ผ่านการทดสอบกระบวนการผลิตจนได้รับการรับรองนัน้ เป็นการ
ยืนยันว่า บริษัทมีความสามารถในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กับบริษัท โฟล์กสวาเกน ได้ ส่วน
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กฎระเบียบของเวียดนามส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เน่ืองจากอัตราการสัง่ซือ้รถยนต์จาก
เวียดนามไมม่ากนกั 

 3.  นายวีระศกัด์ิ ชนะรุ่งเรืองกิจ ผู้ รับมอบฉนัทะของนายอภิชาติ จฬุางกรู สอบถามวา่ รถไฟฟ้า (E.V.) 
มีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างไรบ้าง 

 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายว่า  รถไฟฟ้าจะท าให้ชิน้ส่วน 

ยานยนต์บางส่วนถูกยกเลิกไป ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษัทก็สามารถใช้ในรถไฟฟ้าได้ ทัง้นีบ้ริษัท
ได้มีการวางแผนรับมือ โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้รองรับกบัระบบไฟฟ้า รวมถึงขยายตลาด
ไปกลุม่ลกูค้าอื่นนอกเหนือจากกลุม่ยานยนต์อีกด้วย 

 
นายสรรเสริญ  จฬุางกรู กลา่วในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 
และขอบคณุส าหรับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ท่ีให้กบับริษัทเสมอมา  
 
นายสรรเสริญ  จฬุางกรู กลา่วในตอนท้ายวา่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้วา่ คณะกรรมการบริษัท จะมุง่มัน่ในการพฒันา 
ก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสมดุล  ก้าวหน้าอย่างไม่
หยดุยัง้ เพ่ือเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคมุยานยนต์ระดบัโลกอย่างยัง่ยืนตอ่ไป 
 
ปิดการประชมุเวลา 11.25 น.                                           
 
 
 ลงช่ือ              ประธานท่ีประชมุ 

  (นายสรรเสริญ  จฬุางกรู) 
       ประธานกรรมการ 

 
 
 ลงช่ือ                              ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

       (นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม) 
                                                                          เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 

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