รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ของ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร
2. นายทวีฉัตร
3. นายสริศ

จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง

4. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
5. นายเคอิโซ
ทานิ
6. นายปริญญา ไววัฒนา

7. นายอภินันท์

ณ ระนอง

8. นายฉัตรชัย

เอียสกุล

9. นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ

คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งหมด
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กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายมากาโต เทราอุรา
2. นายวุฒิภูมิ
จุฬางกูร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางพูนนารถ
2. นายพลกฤติ
3. นางสาวสินีนุช
4. นางกสิตา
5. นางสาวรมิตา

เผ่าเจริญ
รัตนพฤกษ์พันธ์
ศรีธรรมา
พิทักษ์สงคราม
มุสิกพงศ์

กรรมการ
กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้จัดการอาวุโสจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละประสานงานตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และนักลงทุนสัมพันธ์

ก่อนประชุม
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ช่วยดาเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อดังรายละเอียดข้างต้น)
และกล่าวชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบขั้นตอนการดาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ดังนี้
1. ขั้นตอนการประชุม
ในการประชุมจะมีการดาเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธาน
ที่ประชุมจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ
2. สิทธิในการแสดงความเห็น
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เชิญที่
ไมโครโฟน และแนะนาตัวโดยการบอกชื่อ-สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะ ก็ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย เพื่อ
บันทึกข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ชื่อผู้ถือหุ้นลงในรายงานการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถาม
อื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ หรือนาส่งคาถามโดยกรอก
ลงในแบบฟอร์มคาถามที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน แล้วนาส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงในที่ประชุมต่อไป
3. วิธีการลงคะแนน
3.1 ใช้วิธีการลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและนาส่งให้เจ้าหน้าที่ โดย
ในบัตรแต่ละใบจะแสดงหมายเลขและชื่อวาระกากับไว้แล้ว
3.2 ใช้วิธีการนับคะแนนของ ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง
(1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ช่วยดาเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บใบ
ลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อรวบรวมคะแนน สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นาคะแนนเสียงการลงมติตามวาระ
นั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด
บัตรเสีย หมายถึง บัตรคะแนนที่ลงเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกากับไว้
หรือมีการลงคะแนนเสียงไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง
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3.3 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนาคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ดังกล่าวนั้น หักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยจะมีการสรุปคะแนนหลังจาก
นาเสนอจบในแต่ละวาระ
3.4 สาหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนทุกใบ
3.5 ในทุกวาระของการประชุม เมื่อมีการเก็บใบลงคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้ นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่ง
ใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจะไม่นาบัตร
คะแนนส่วนนั้นไปคานวณ
3.6 สาหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกใบ
ลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์ประชุม สาหรับวาระการประชุมที่มีการนาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
3.7 สาหรับใบลงคะแนนในส่วนที่ “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม หรือในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้นาส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดนับ
คะแนนก่อนออกจากที่ประชุม
3.8 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคาถามล่วงหน้า
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่บริษัทกาหนด ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้และไม่มีผู้ถือ
หุ้นรายใดเสนอชื่ อบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับ การพิ จารณาคัดเลื อกให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
แต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถ
ส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคาถาม
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น รายย่อย 1 ท่าน เป็นตัวแทน
อิสระและคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ซึ่งนางธัญญารัตน์ แก้วพิทักษ์
ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความประสงค์เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนดังกล่าว
และเพื่อให้ การประชุมดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บริ ษัท ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรั บ
โทรศัพท์เป็นระบบสั่น
เริ่มประชุม
นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ท าหน้ าที่เป็ นประธานที่ ประชุม ประธานแจ้ งว่ าการประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจานวน 40 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจานวน 23 ราย
คิดเป็นร้อยละ 57.50 และมาด้วยการรับมอบฉันทะจานวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.50 นับจานวนหุ้นได้
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209,925,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.80 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจานวน 259,800,000
หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม
ประธานที่ป ระชุ ม แจ้ ง ต่อ ไปว่ าในวั นนี้ มีวาระการประชุมทั้ งหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอีย ดและเอกสาร
ประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช่วยประธานที่
ประชุม ในการดาเนินการประชุมต่อไป
จากนั้นนายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นาเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ
นักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดั บ ที่ 2) โดยมีว าระทั้ ง หมดจ านวน 8 วาระ และได้ส รุ ป รายละเอีย ดที่ ส าคัญ ที่ ผ่ านการ
พิจารณาจากที่ประชุมแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุม
ดังกล่าว
ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มีมติในวาระนี้ ต้องมีมติข องที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน 44 ราย
มติที่ประชุม
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560
นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดาเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจาปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2560 มียอดผลิตรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนรวม
จานวน 1.832 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 94 เมื่อเปรียบเทียบกับ ประมาณการทั้งปี 1.950 ล้านคัน
ซึ่งเพิ่ มขึ้ น ร้ อยละ 0.3 เมื่อเปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2559 ที่ มีจ านวน 1.944 ล้ านคัน และมีย อดผลิ ต
รถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่เป็น CBU) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนรวมจานวน 1.903 ล้านคัน
คิดเป็นร้อยละ 89 เมื่อเปรียบเทียบกับ ประมาณการทั้งปี 2.150 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีจานวน 1.820 ล้านคัน (ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 21 ธันวาคม 2560)
ผลการดาเนินงาน พิจารณาปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559
สายควบคุมรถยนต์
สัดส่วนยอดขายร้อยละ 69 ยอดการผลิต 34 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 70
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 7 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 93
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 1 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 15
ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2560
ในปี 2559 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” และในปี 2560 บริษัทยังคงคะแนนอยู่ในระดับ
“ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 93 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective
Action Coalition)
หลังจากได้การรับรองเป็นแนวร่วมโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ในปี 2560 นี้ บริษัท
ได้ทบทวนนโยบายเกี่ยวกั บการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในคู่มือหลัก กากับดูแ ลกิจการ รวมถึ ง
ถ่ายทอดนโยบายไปยังคู่ค้า เช่น นโยบายงดรับของขวัญ เป็นต้น
รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2017)
ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัท
ที่ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม, สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น,
ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
1. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตเป็น
อย่างไรบ้าง
นายสริ ศ พั ฒ นะเมลื อ ง กรรมการและกรรมการผู้ จั ด การ ชี้ แ จงว่ า จะมี ก ารรายงานแนวโน้ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและทิศทางธุรกิจของบริษัทในวาระอื่นๆ
ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม
วาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะทางการเงิ น และบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 2560
นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินที่เสนอต่อ
ที่ประชุมนี้ เป็นงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว
รายละเอีย ดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ที่ จั ดส่ งให้ ผู้ ถื อหุ้ น พร้ อมหนั ง สื อเชิ ญ ประชุ มแล้ ว
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) สรุปรายการที่สาคัญได้ดังนี้
ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,905.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 181.51 ล้าน
บาท หรื อร้ อยละ 6.66 โดยมี ก าไรขั้ น ต้ น ปี 2560 จ านวน 520.90 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2559
จานวน 48.26 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิปี 2560 จานวน 176.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2559
จานวน 44.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.06 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย

-6-

คาอธิบ ายและการวิเคราะห์ฐ านะการเงินและผลการดาเนิน งาน (MD&A : Management
Discussion and Analysis)
นางสาวสินีนุช ศรีธรรมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงาน ดังนี้
อัตราส่วนกาไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากการควบคุม
ค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากกาไรสุทธิ
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 เนื่องจากลูกหนี้การค้า
ที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2560 ลดลงกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนกู้ยืม
เงินระยะยาวให้ ธนาคารพาณิชย์
ปี 2560 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายสูงแต่บริษัทสามารถเพิ่มรายได้จากการขายขึ้น ร้อยละ 6.66 และ
ทากาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.28 โดยเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น, เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อรองรับกับโมเดลใหม่ของลูกค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากับ 2,905.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6.66 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 133.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.92, ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เพิ่มขึ้น 7.07 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.06 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น
ในปี 2560 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจานวนทั้งสิ้น 10.58
ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2560 เท่ากับ 176.00 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 เท่ากับ 44.49
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.83 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิ ต รวมถึ งการควบคุ มค่าใช้ จ่ ายด้านต่างๆ และในปี 2559 มีผ ลขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท
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ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้ไม่มากนัก ซึ่งปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศทาให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงบางส่วน การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป อย่างไรก็ดีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังคงเป็น ปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลดีต่อการ
ฟื้นตัวของผู้บริโภคภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความสาคัญ ให้ปรับตัวดีขึ้นได้ในอนาคต
ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
1. นางสาวรัตนา ตันสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในรายงาน
ประจาปีระบุว่า บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย โดยคดีอยู่ระหว่าง
การดาเนินการเพื่อฟ้องร้องในชั้นศาล จึงขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ส่วนมากเป็นคดีที่บริษัทฟ้อง
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
มติในวาระนี้ ต้องมีมติข องที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
รวม
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน 46 ราย
มติที่ประชุม

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจาปี
2560
นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบแสดง
ฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 แล้ว บริษัทมีกาไร
สุทธิประจาปี 2560 เป็นเงินจานวน 176,001,364 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาจัดสรรกาไรประจาปี 2560 ดังนี้
1. การจัดสรรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย
ปัจจุบันบริษัทมีทุนสารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรร
เพิ่มเติมอีก
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2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความจาเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการ
ดาเนิน งานและฐานะทางการเงิน ของบริ ษัทโดยรวม จึง เสนอจ่ายเงิน ปัน ผลในอัตราหุ้ น ละ
0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) รวมเป็น 207,840,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 118.09 ของกาไรสุทธิประจาปี 2560
โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2560 หุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผล
งวดสุ ดท้ ายอีก หุ้ น ละ 0.55 บาท (ห้ า สิ บ ห้ า สตางค์) รวมเงิน ที่ จ่ ายในงวดสุ ดท้ ายเป็ น เงิ น
142,890,000 บาท
ซึ่งบริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มกราคม 2561 และกาหนด
จ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ กาไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มีมติในวาระนี้ ต้องมีมติข องที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และ
ให้จ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
218,655,153
เห็นด้เสี
วยยง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
รวม
218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน 46 ราย
มติที่ประชุม

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ
นักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ
ทุกท่านที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร, นายปริญญา ไววัฒนา
และนายฉัตรชัย เอียสกุล ได้แสดงความประสงค์ขอออกจากที่ประชุมและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการ
พิจารณาและลงมติของที่ประชุม
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และเพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกาหนดให้
กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง นั้น
ในการประชุมนี้จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน คือ
1) นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
2) นายมากาโต
เทราอุรา
กรรมการ
3) นายปริญญา
ไววัฒนา
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
4) นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการ
จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ
นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
ก าหนดนั้ น ปรากฎว่ า ไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น รายใดเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เข้ า รั บ
การพิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดแสดงความคิดเห็น
ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่การดาเนินงานของ
บริ ษั ท ที่ ผ่ า นมากรรมการทั้ ง 4 ท่ า น ได้ ทุ่ ม เทเวลาและความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อย่ างเต็มที่ โดยกรรมการที่ มีส่ วนเกี่ ย วข้ องไม่ไ ด้ร่ วมพิ จ ารณา จึ งเสนอขอให้ ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
เลือกตัง้ กรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ
นักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงเพิ่มว่า รายละเอียดและประสบการณ์การทางานของกรรมการแต่ละท่าน ได้
ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
1. นางสาวรัตนา ตันสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้แต่งตั้งประธานที่
ประชุมชั่วคราวแทนนายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ที่แสดงความประสงค์ ขอออกจากที่
ประชุม และไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุ มในวาระนี้ และสอบถามว่า
ในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ เข้า
ร่วมการประชุม 3 ครั้ง เพราะเหตุใด
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ที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลกิจการ เป็นประธานที่ประชุมในวาระที่ 5
จากนั้นนายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ ให้ความสาคัญกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาเข้าร่วม
ประชุมอย่างสม่าเสมอมาโดยตลอด แม้ในปีที่ผ่านมาจะติดภารกิจในต่างประเทศ แต่ก็ได้ส่งตัวแทน
มาร่วมประชุมทุกครั้ง ตลอดจนให้ความคิดเห็นและคาแนะนาในการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
มติในวาระนี้ ต้องมีมติข องที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเพื่ อเป็ น ไปตามหลั ก การก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี จึ งขอให้ ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาลงมติก ารแต่ง ตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก นายสรรเสริญ จุฬางกูร กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
218,655,153เห็เสีนด้ยวงย คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
รวม
218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน 46 ราย
2. นายมากาโต เทราอุรา
กรรมการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ เลือก นายมากาโต เทราอุรา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
218,655,153เห็เสีนด้ยวงย คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
รวม
218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน 46 ราย
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3. นายปริญญา ไววัฒนา

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก นายปริญญา ไววัฒนา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
218,655,053เห็เสีนด้ยวงย 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
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน 46 ราย
4. นายฉัตรชัย เอียสกุล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก นายฉัตรชัย เอียสกุล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
218,655,153เห็เสีนด้ยวงย คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
รวม
218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน 46 ราย
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2561
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ
นักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก
สภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกาไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท รวมถึงจานวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. ค่ าตอบแทนประจาปี โดยมีวงเงินไม่เกิน
1. 1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)
 ประธานกรรมการบริษัท
 กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ปี 2560
6 ล้านบาท

ปี 2561
6 ล้านบาท

35,000 บาท
25,000 บาท

35,000 บาท
25,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6

1.2 บาเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา
1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย

1.50% /
ปี 2559

1.50% /
ปี 2560

คุณสมบัติของกรรมการที่มีสิทธิรับบาเหน็จกรรมการ คือ
 เป็นกรรมการทีด่ ารงตาแหน่งครบรอบปีบัญชี

2. สิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ

ค่าตอบแทนกรณี
ค่าตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรือ กรรมการลาออกหรือ
พ้นจากตาแหน่ง*
พ้นจากตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตาแหน่ง
 คาจากัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
 กรรมการต้องดารงตาแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน
 จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตาแหน่ง โดยกาหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออก
หรือพ้นจากตาแหน่งมีผลบังคับ
 ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)
*ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เป็นปีแรก

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มีมติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุ มมี มติ อนุ มัติก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประจาปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
218,668,854
เห็นด้เสี
วยยง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
รวม
218,668,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน 48 ราย
มติที่ประชุม

- 13 -

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ
นักลงทุ นสัมพั นธ์ แจ้ งต่อที่ ประชุ มว่า ตามพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจากัดมาตรา 120 และ
แนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กาหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัททุ กปี ทั้งนี้ สามารถ
แต่งตั้งบุคคลที่ เป็น ผู้สอบบัญ ชีคนเดิมให้ท าหน้ าที่ไม่เกิน 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน และบริ ษัท จะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 ดังต่อไปนี้
1. นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2557) และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา) และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558, 2559 และ 2560)
จานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นับจนถึงงวดบัญชีปี 2560 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทเป็นปีทหี่ ้า นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีทสี่ ี่
แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด พร้อมทั้งกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 เป็น
จานวนเงิน 1,180,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบประจาปี 700,000 บาท และค่าสอบทานงบ
ไตรมาส 480,000 บาท ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI จานวน 320,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้ส อบบัญชี ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้ส อบบัญชี ของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสียกั บ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มีมติในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2561 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
218,668,854
เห็นด้เสี
วยยง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
รวม
218,668,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน 48 ราย
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระนี้กาหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสังสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อ
ซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) จะไม่มีการนาเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ หรือลง
มติใดๆ ในวาระนี้
จากนั้ น นายสริ ศ พั ฒ นะเมลื อง กรรมการและกรรมการผู้ จั ดการ จึ งได้ร ายงานข้ อมูล เกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ และรถ
มอเตอร์ไซด์หลายรายยังคงใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทั้ง สาหรับขายในประเทศและเพื่อการ
ส่งออกอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
ซูบารุ
ขยายการลงทุ น ในไทย 5 พั น ล้ า นบาท สร้ า งโรงงานผลิ ต รถยนต์ นั่ ง
อเนกประสงค์รุ่นที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพด้าน
ความปลอดภัยสูงสุดของรถยนต์ซูบารุในประเทศไทย จากเดิมมีฐานการ
ผลิตอยู่แล้วที่มาเลเซีย ได้ขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย เนื่องจาก
เห็นโอกาสและการเติบโตด้านยอดขายทั้งในไทยและประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอ็มจี

เปิ ด โรงงานผลิ ต รถยนต์ แ ห่ ง ใหม่ ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมเหมราช
อีสเทิร์น ซีบ อร์ด แห่ งที่ 2 จั งหวั ดชลบุรี ด้วยงบประมาณกว่า 10,000
ล้ า น บ า ท เ ป็ น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ร ถ ย น ต์ เ อ็ ม จี รุ่ น พ ว ง ม า ลั ย ข ว า
เพื่อจาหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาค ตลอดจนส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศทั่วโลก

ฮาร์เลย์-เดวิดสัน

ผู้ ผ ลิ ตรถจั ก รยานยนต์สั ญ ชาติอเมริ กั น เตรี ย มลงทุ น ก่ อ สร้ างโรงงาน
ประกอบรถจักรยานยนต์หรูในประเทศไทย เพื่อเจาะกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ๆ
โดยใช้ไทยเป็นฐานเพื่อการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน และตลาดใหญ่
อย่างจีน
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ฟอร์ด

เตรี ย มเปิ ด ตั ว ฟอร์ ด เรนเจอร์ แร็ พ เตอร์ ในไทย หลั ง จากประสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่ารถกระบะรุ่นนี้จะ
ได้รับผลตอบรับอย่างดี และช่วยเพิ่มยอดการผลิตรถยนต์ของไทยในปีนี้

โครงการอีโคคาร์ 2
จากโครงการอีโคคาร์ 1 ซึ่งถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี มีบริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด 5 ราย
ได้แก่ นิสสัน ซูซูกิ ฮอนด้า มิตซูบิชิ และโตโยต้า ทุกบริษัทสามารถทาการผลิตได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้ ส่วนโครงการอีโคคาร์ 2 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 10 ราย ประกอบด้วย 5 รายเดิม
และฟอร์ด มาสด้า เอ็มจี โฟล์คสวาเกน จีเอ็ม (ภายหลังจีเอ็มได้ขอถอนตัวออกไป) โดยมีข้อกาหนด
ข้อหนึ่งคือ ในระยะเวลา 1 ปี จะต้องผลิตรถยนต์ได้ 1 แสนคัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะทาให้ประเทศไทย
มียอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นกว่า 9 แสนคัน เป็นการย้าให้เห็นว่า ผู้ผลิตรถยนต์ยังคงมีความเชื่อมั่นที่จะ
ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่และส่งออกต่อไป
โครงการวางรากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคต (Auto Technopolis)
เป็นโครงการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนคลัสเตอร์ยานยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยมีทั้งหมด 7 โครงการ ดังนี้
1. สถาบันพัฒนาระบบขับเคลือ่ นอัตโนมัติ
2. สถาบันพัฒนาบุคลากร
3. ศูนย์การวิจัยและออกแบบยานยนต์
4. ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
5. ศูนย์วิชาชีพ/เทคนิค
6. สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย
7. นิคมอุตสาหกรรม
โดยโครงการทั้งหมดจะเน้นพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและการออกแบบ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ในอนาคต
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การลงทุนไฮบริดกว่า 5 หมื่นล้านบาท
5 ค่ายรถยนต์ประกาศลงทุนโครงการไฮบริด ดังนี้
ค่ายรถยนต์

มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)

กาลังการผลิต (คัน)

20,000

70,000

10,960

80,000

11,400

120,000

1,070

37,000

2,500

12,000

ทั้งนี้เป็นการยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ยังคงเชื่อมั่นในการขยายการลงทุนในไทย ซึ่งจะทาให้
ยอดการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายได้
จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถื อหุ้น สอบถามว่า จากการรายงาน คาสั่งซื้อของลูกค้าที่เข้ามา
ในปี 2561 ถึง 2566 นั้น พบว่าเต็มกาลังการผลิต แล้ว บริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายกาลังการผลิต
หรือไม่ และบริษัทมีการลงทุน BOI อย่างไรบ้าง
นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิ บายว่า ผู้ถือหุ้นน่ าจะมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในข้ อนี้ เนื่องจากเป็ นการรายงานคาสั่งซื้อของลูกค้าที่ เข้ามาในปี 2561 ถึง 2566
ตามชนิดของรถ ไม่ใช่ตามปริมาณการผลิต ส่วน BOI นั้น บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนมาแล้ว
6 บัตร
2. นางรัตนา ตันสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากรายงานประจาปี
ที่ระบุว่าในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัล VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie E.V.)
จากยุโรป มีส่วนช่วยการผลิตของบริษัท ในอนาคตอย่างไร และการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
เงื่อนไขการผลิ ต การค้า และการนาเข้ารถยนต์ (Decree 116) ของเวียดนาม ส่งผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไรบ้าง
นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า VDA นั้นไม่ใช่รางวัล แต่เป็น
มาตรฐานของยุโรป ในลักษณะเดียวกับระบบ ISO ซึ่งกาหนดโดยบริษัท โฟล์กสวาเกน ผู้ผลิตรถยนต์
อันดับ 1 ของโลก การที่บริษัทได้ผ่านการทดสอบกระบวนการผลิตจนได้รับการรับรองนั้น เป็นการ
ยืนยันว่า บริษัทมีความสามารถในการผลิตและจาหน่ายสินค้าให้กับบริษัท โฟล์กสวาเกน ได้ ส่วน
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กฎระเบียบของเวียดนามส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากอัตราการสั่งซื้อรถยนต์จาก
เวียดนามไม่มากนัก
3. นายวีระศักดิ์ ชนะรุ่งเรืองกิจ ผู้รับมอบฉันทะของนายอภิชาติ จุฬางกูร สอบถามว่า รถไฟฟ้า (E.V.)
มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง
นายสริ ศ พั ฒ นะเมลื อ ง กรรมการและกรรมการผู้ จั ด การ อธิ บ ายว่ า รถไฟฟ้ าจะท าให้ ชิ้ น ส่ ว น
ยานยนต์บางส่วนถูกยกเลิกไป ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ก็สามารถใช้ในรถไฟฟ้าได้ ทั้งนี้บริษัท
ได้มีการวางแผนรับมือ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้รองรับกับระบบไฟฟ้า รวมถึงขยายตลาด
ไปกลุ่มลูกค้าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มยานยนต์อีกด้วย
นายสรรเสริญ จุฬางกูร กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
และขอบคุณสาหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัทเสมอมา
นายสรรเสริญ จุฬางกูร กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท จะมุ่งมั่นในการพัฒนา
กากับดูแลกิจการ ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล ก้าวหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง เพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
ปิดการประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ

สรรเสริญ จุฬางกูร

ประธานที่ประชุม

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กสิตา พิทักษ์สงคราม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกสิตา พิทักษ์สงคราม)
เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว มาที่เลขานุการบริษัท นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 หรืออีเมล์ ir@thaisteelcable.com
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561
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