รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ของ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องสวนหลวงบอลรู ม โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ บางนา
เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
2. นายทวีฉตั ร
3. นายสริ ศ

จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง

4. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
5. นายเคอิโซ
ทานิ
6. นายปริ ญญา ไววัฒนา

7. นายอภินนั ท์

ณ ระนอง

8. นายฉัตรชัย

เอียสกุล

9. นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ

คิดเป็ นสัดส่วนของกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม ร้ อยละ 81.82 ของกรรมการทังหมด
้
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กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายมากาโต เทราอุรา
2. นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางพูนนารถ
2. นายพลกฤติ
3. นางสาวสินีนชุ
4. นางกสิตา
5. นางสาวรมิตา

เผ่าเจริ ญ
รัตนพฤกษ์ พนั ธ์
ศรี ธรรมา
พิทกั ษ์ สงคราม
มุสิกพงศ์

กรรมการ
กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้จดั การอาวุโสจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริ ษัท
เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละประสานงานตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และนักลงทุนสัมพันธ์

ก่ อนประชุม
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ช่วยดาเนินการประชุม ได้ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อดังรายละเอียดข้ างต้ น)
และกล่าวชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบขันตอนการด
้
าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ดังนี ้
1. ขันตอนการประชุ
้
ม
ในการประชุมจะมีการดาเนินการประชุมเรี ยงตามวาระที่แจ้ งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธาน
ที่ประชุมจะชี ้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ
2. สิทธิในการแสดงความเห็น
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม เชิญที่
ไมโครโฟน และแนะนาตัวโดยการบอกชื่อ-สกุล หากเป็ นผู้ที่รับมอบฉันทะ ก็ขอให้ แจ้ งชื่อของผู้มอบฉันทะด้ วย เพื่อ
บันทึกข้ อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม ชื่อผู้ถือหุ้นลงในรายงานการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้ อซักถาม
อื่นๆ เกี่ยวกับบริ ษัทที่ไม่ได้ อยู่ในวาระ ขอให้ เสนอข้ อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามในวาระอื่นๆ หรื อนาส่งคาถามโดยกรอก
ลงในแบบฟอร์ มคาถามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ ณ จุดลงทะเบียน แล้ วนาส่งให้ เจ้ าหน้ าที่เพื่อชี ้แจงในที่ประชุมต่อไป
3. วิธีการลงคะแนน
3.1 ใช้ วิธีการลงคะแนน โดยใช้ บตั รลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและนาส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ โดย
ในบัตรแต่ละใบจะแสดงหมายเลขและชื่อวาระกากับไว้ แล้ ว
3.2 ใช้ วิธีการนับคะแนนของ ผู้ที่มาประชุมด้ วยตนเองด้ วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง
(1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ช่วยดาเนินการประชุมจะแจ้ งให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
โดยจะแจ้ งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ให้ ยกมือขึน้ จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะเข้ าไปเก็บใบ
ลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อรวบรวมคะแนน สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ า
ร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ นาคะแนนเสียงการลงมติตามวาระ
นันๆ
้ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วทัง้ หมด
บัตรเสีย หมายถึง บัตรคะแนนที่ลงเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ที่ไม่ได้ มีการลงลายมือชื่อกากับไว้
หรื อมีการลงคะแนนเสียงไม่ชดั เจนและไม่ถกู ต้ อง
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3.3 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึง่ จะต้ องลงมติในแต่ละวาระนัน้ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะนาคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้ วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ โดยจะมีการสรุ ปคะแนนหลังจาก
นาเสนอจบในแต่ละวาระ
3.4 สาหรับวาระการแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทขอเก็บใบลงคะแนนทุกใบ
3.5 ในทุกวาระของการประชุม เมื่อมีการเก็บใบลงคะแนนจากที่ประชุมเสร็ จสิ น้ แล้ ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่ง
ใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้ วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เพิ่มเติมในภายหลัง บริ ษัทจะไม่นาบัตร
คะแนนส่วนนันไปค
้ านวณ
3.6 สาหรั บผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบี ยนหลังจากการประชุมเริ่ มแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ ที่จุดลงทะเบี ยนจะไม่ออกใบ
ลงคะแนน และไม่นบั เป็ นองค์ประชุม สาหรับวาระการประชุมที่มีการนาเสนอต่อที่ประชุมแล้ ว
3.7 สาหรับใบลงคะแนนในส่วนที่ “เห็นด้ วย” และใบลงคะแนนที่ไม่ได้ เก็บระหว่างการประชุม หรื อในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลับก่อนการประชุมแล้ วเสร็ จ ขอให้ นาส่งบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ ณ จุดนับ
คะแนนก่อนออกจากที่ประชุม
3.8 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้ าร่ วมประชุมอย่างครบถ้ วน ทังนี
้ ้เพื่อ
ความถูกต้ องและสามารถตรวจสอบได้
4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคาถามล่วงหน้ า
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิ ตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2560 และสิ ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารั บการ
พิจารณาคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถงึ คราวต้ องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่บริ ษัทกาหนด ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในครัง้ นีแ้ ละไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นรายใดเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสม เพื่ อเข้ ารั บ การพิ จารณาคัดเลื อกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
แต่อย่างใด นอกจากนี ้เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถ
ส่งคาถามเกี่ยวกับบริ ษัทมาเป็ นการล่วงหน้ า ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดส่งคาถาม
และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทได้ เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น รายย่อย 1 ท่าน เป็ นตัวแทน
อิสระและคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ซึง่ นางธัญญารัตน์ แก้ วพิทกั ษ์
ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความประสงค์เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนดังกล่าว
และเพื่ อให้ การประชุมดาเนิ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย บริ ษัท ขอความร่ วมมือจากผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านปรั บ
โทรศัพท์เป็ นระบบสัน่
เริ่มประชุม
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ท าหน้ าที่ เป็ นประธานที่ ประชุม ประธานแจ้ งว่าการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัท มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมจานวน 40 ราย แบ่งเป็ นมาด้ วยตนเองจานวน 23 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 57.50 และมาด้ วยการรั บมอบฉันทะจานวน 17 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 นับจานวนหุ้นได้
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209,925,053 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 80.80 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจานวน 259,800,000
หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานที่ ป ระชุม แจ้ ง ต่อ ไปว่า ในวันนี ม้ ีวาระการประชุมทัง้ หมด 8 (แปด) วาระ รายละเอีย ดและเอกสาร
ประกอบการประชุมได้ แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ ในเว็บเพจของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานที่ ประชุม มอบหมายให้ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ช่วยประธานที่
ประชุม ในการดาเนินการประชุมต่อไป
จากนัน้ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ นาเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายกากับหลักทรั พย์ และประสานงานตลาดหลักทรั พย์ และ
นักลงทุนสัมพันธ์ ชีแ้ จงว่าบริ ษัทได้ จัดส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วยล าดับ ที่ 2) โดยมีว าระทัง้ หมดจ านวน 8 วาระ และได้ ส รุ ป รายละเอีย ดที่ ส าคัญ ที่ ผ่ านการ
พิจารณาจากที่ ประชุมแล้ ว ให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมรั บรองรายงานประชุม
ดังกล่าว
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
-ไม่มีมติในวาระนี ต้ ้ องมีมติข องที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
218,654,853 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
218,654,853 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 44 ราย
มติท่ ปี ระชุม
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วาระที่ 2

รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ได้ รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็ นไปตามรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3) โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี ้
ด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2560 มียอดผลิตรถยนต์ตงแต่
ั ้ เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนรวม
จานวน 1.832 ล้ านคัน คิดเป็ นร้ อยละ 94 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ประมาณการทัง้ ปี 1.950 ล้ านคัน
ซึ่งเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 0.3 เมื่อเปรี ย บเที ย บกับ ปี 2559 ที่ มีจ านวน 1.944 ล้ านคัน และมีย อดผลิ ต
รถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่เป็ น CBU) ตังแต่
้ เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนรวมจานวน 1.903 ล้ านคัน
คิดเป็ นร้ อยละ 89 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ประมาณการทัง้ ปี 2.150 ล้ านคัน ซึง่ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 18.1
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที่มีจานวน 1.820 ล้ านคัน (ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 21 ธันวาคม 2560)
ผลการดาเนินงาน พิจารณาปี 2560 เปรี ยบเทียบกับปี 2559
สายควบคุมรถยนต์
สัดส่วนยอดขายร้ อยละ 69 ยอดการผลิต 34 ล้ านเส้ น และมีสดั ส่วนทางการตลาด ร้ อยละ 70
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
สัดส่วนยอดขายร้ อยละ 13 ยอดการผลิต 7 ล้ านเส้ น และมีสดั ส่วนทางการตลาด ร้ อยละ 93
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
สัดส่วนยอดขายร้ อยละ 13 ยอดการผลิต 1 ล้ านเส้ น และมีสดั ส่วนทางการตลาด ร้ อยละ 15
ยอดขายลูกค้ าสูงสุด 5 อันดับแรก
บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท ออโต้ อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560
ในปี 2559 บริ ษัทได้ ผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” และในปี 2560 บริ ษัทยังคงคะแนนอยู่ในระดับ
“ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 93 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
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การเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC : Collective
Action Coalition)
หลังจากได้ การรับรองเป็ นแนวร่ วมโครงการไปแล้ วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ในปี 2560 นี ้ บริ ษัท
ได้ ทบทวนนโยบายเกี่ ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอรั ปชั่นในคู่มือหลัก กากับดูแ ลกิ จการ รวมถึง
ถ่ายทอดนโยบายไปยังคูค่ ้ า เช่น นโยบายงดรับของขวัญ เป็ นต้ น
รางวัลหุ้นยัง่ ยืน (Thailand Sustainability Investment 2017)
ในปี 2560 บริ ษัทได้ รับรางวัลหุ้นยั่งยื นจากตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ในการเป็ นบริ ษัท
ที่ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม, สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น,
ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้ มอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตเป็ น
อย่างไรบ้ าง
นายสริ ศ พัฒ นะเมลื อ ง กรรมการและกรรมการผู้ จัด การ ชี แ้ จงว่ า จะมี ก ารรายงานแนวโน้ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและทิศทางธุรกิจของบริ ษัทในวาระอื่นๆ
ในวาระนี ้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติท่ ปี ระชุม
วาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2560

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะทางการเงิ น และบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น ส าหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 2560
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินที่เสนอต่อ
ที่ประชุมนี ้ เป็ นงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษัทสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรี ยบร้ อยแล้ ว
รายละเอีย ดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ที่ จัดส่งให้ ผ้ ูถื อหุ้น พร้ อมหนัง สื อเชิ ญ ประชุมแล้ ว
(สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3) สรุ ปรายการที่สาคัญได้ ดงั นี ้
ในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 2,905.68 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 181.51 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 6.66 โดยมี ก าไรขัน้ ต้ น ปี 2560 จ านวน 520.90 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี 2559
จานวน 48.26 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ ปี 2560 จานวน 176.00 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2559
จานวน 44.49 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.06 เมื่อเทียบกับรายได้ จากการขาย
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คาอธิ บ ายและการวิเคราะห์ ฐ านะการเงิ นและผลการดาเนิ น งาน (MD&A : Management
Discussion and Analysis)
นางสาวสินีนุช ศรี ธรรมา ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน รายงานคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงาน ดังนี ้
อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้ น (Gross Profit Ratio) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากการควบคุม
ค่าใช้ จ่ายทางด้ านต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากกาไรสุทธิ
ที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2560 เพิ่มขึ ้นกว่าปี 2559 เนื่องจากลูกหนี ้การค้ า
ที่เพิ่มขึ ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2560 ลดลงกว่าปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทจ่ายคืนกู้ยืม
เงินระยะยาวให้ ธนาคารพาณิชย์
ปี 2560 เป็ นอีกปี ที่มีความท้ าทายสูงแต่บริ ษัทสามารถเพิ่มรายได้ จากการขายขึ ้นร้ อยละ 6.66 และ
ทากาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28.28 โดยเป็ นผลมาจากการขยายฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้น, เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อรองรับกับโมเดลใหม่ของลูกค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
รายได้ จากการขายในปี 2560 เท่ากับ 2,905.68 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 181.51 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 6.66 ต้ นทุนขายเพิ่มขึน้ 133.25 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.92, ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เพิ่มขึน้ 7.07 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 2.06 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่อยๆ ปรับตัวดีขึ ้น
ในปี 2560 บริ ษัทมีการลงทุนวิจยั และพัฒนาด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 10.58
ล้ านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี 2560 เท่ากับ 176.00 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นกว่าปี 2559 เท่ากับ 44.49
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 33.83 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ และการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการ
ผลิ ต รวมถึงการควบคุมค่าใช้ จ่ ายด้ านต่างๆ และในปี 2559 มีผ ลขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการเรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 5.69 ล้ านบาท
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ภาพรวมของเศรษฐกิ จไทยยังเติบโตได้ ไม่มากนัก ซึ่งปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศทาให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงบางส่วน การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป อย่างไรก็ดีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรั ฐบาลยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ จะส่งผลดีต่อการ
ฟื ้นตัวของผู้บริ โภคภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
ชิ ้นส่วนที่เป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความสาคัญ ให้ ปรับตัวดีขึ ้นได้ ในอนาคต
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. นางสาวรั ตนา ตันสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในรายงาน
ประจาปี ระบุวา่ บริ ษัทมีหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย โดยคดีอยู่ระหว่าง
การดาเนินการเพื่อฟ้องร้ องในชันศาล
้
จึงขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิ บายว่า ส่วนมากเป็ นคดีที่บริ ษัทฟ้อง
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ผลิตสินค้ าและวัตถุดิบ ซึง่ ขณะนี ้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
มติในวาระนี ต้ ้ องมีมติข องที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิ นและบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษัท
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
218,655,153 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
218,655,153 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
รวม
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 46 ราย
มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปั นผลประจาปี
2560
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า เมื่อที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิงบแสดง
ฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 แล้ ว บริ ษัทมีกาไร
สุทธิประจาปี 2560 เป็ นเงินจานวน 176,001,364 ล้ านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาจัดสรรกาไรประจาปี 2560 ดังนี ้
1. การจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ สารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรร
เพิ่มเติมอีก
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2. การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการได้ พิจารณาแผนการลงทุน ความจาเป็ น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการ
ดาเนิ น งานและฐานะทางการเงิ น ของบริ ษัทโดยรวม จึง เสนอจ่ายเงิ น ปั น ผลในอัตราหุ้น ละ
0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) รวมเป็ น 207,840,000 บาท (สองร้ อยเจ็ดล้ านแปดแสนสี่หมื่นบาท
ถ้ วน) หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 118.09 ของกาไรสุทธิประจาปี 2560
โดยได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในปี 2560 หุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปั นผล
งวดสุดท้ ายอีก หุ้น ละ 0.55 บาท (ห้ า สิ บ ห้ า สตางค์ ) รวมเงิ น ที่ จ่ ายในงวดสุดท้ ายเป็ นเงิ น
142,890,000 บาท
ซึง่ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 30 มกราคม 2561 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผล ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการที่ได้ รับยกเว้ น
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล คือ กาไรสุทธิจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
-ไม่มีมติในวาระนี ต้ ้ องมีมติข องที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และ
ให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามรายละเอียดข้ างต้ นทุกประการ
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
218,655,153
เห็นด้เสี
วยยง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
218,655,153 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 46 ราย
มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายกากับหลักทรั พย์ และประสานงานตลาดหลักทรั พย์ และ
นักลงทุนสัมพันธ์ ชี แ้ จงว่า เพื่ อความโปร่ งใสและเป็ นไปตามหลักกากับดูแลกิ จการที่ ดี กรรมการ
ทุกท่านที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร, นายปริ ญญา ไววัฒนา
และนายฉัตรชัย เอียสกุล ได้ แสดงความประสงค์ขอออกจากที่ประชุมและไม่มีส่วนร่ วมใดๆ ในการ
พิจารณาและลงมติของที่ประชุม
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และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทซึ่งกาหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทังหมด
้
โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง นัน้
ในการประชุมนี ้จึงมีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน คือ
1) นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
2) นายมากาโต
เทราอุรา
กรรมการ
3) นายปริ ญญา
ไววัฒนา
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
4) นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการ
จากการที่บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ สิทธิ ในการเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อ
เข้ ารั บการพิจารณาคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้ องออกตามวาระ
นับตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัท
ก าหนดนั น้ ปรากฎว่ า ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นรายใดเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ เข้ ารั บ
การพิจารณาคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย งดแสดงความคิดเห็น
ได้ พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ แก่การดาเนินงานของ
บริ ษั ท ที่ ผ่ า นมากรรมการทัง้ 4 ท่ า น ได้ ทุ่ ม เทเวลาและความสามารถในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่
อย่ างเต็มที่ โดยกรรมการที่ มีส่วนเกี่ ย วข้ องไม่ไ ด้ ร่ วมพิ จ ารณา จึงเสนอขอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณา
เลือกตังกรรมการ
้
4 ท่าน ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายกากับหลักทรั พย์ และประสานงานตลาดหลักทรั พย์ และ
นักลงทุนสัมพันธ์ ชี ้แจงเพิ่มว่า รายละเอียดและประสบการณ์ การทางานของกรรมการแต่ละท่าน ได้
ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. นางสาวรัตนา ตันสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้ แต่งตังประธานที
้
่
ประชุมชั่วคราวแทนนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ที่แสดงความประสงค์ ขอออกจากที่
ประชุม และไม่มีส่วนร่ วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุมในวาระนี ้ และสอบถามว่า
ในปี ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6 ครัง้ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ เข้ า
ร่ วมการประชุม 3 ครัง้ เพราะเหตุใด

- 10 -

ที่ประชุมได้ แต่งตัง้ นายอภินนั ท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลกิจการ เป็ นประธานที่ประชุมในวาระที่ 5
จากนัน้ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดั การ อธิบายว่า นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ ให้ ความสาคัญกับการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นอย่างมาก ที่ผ่านมาเข้ าร่ วม
ประชุมอย่างสม่าเสมอมาโดยตลอด แม้ ในปี ที่ผ่านมาจะติดภารกิจในต่างประเทศ แต่ก็ได้ ส่งตัวแทน
มาร่ วมประชุมทุกครัง้ ตลอดจนให้ ความคิดเห็นและคาแนะนาในการปรับปรุ งพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
มติในวาระนี ต้ ้ องมีมติข องที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเพื่ อเป็ นไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี จึงขอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาลงมติก ารแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการครัง้ ละ 1 ท่าน ดังนี ้
1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
218,655,153เห็เสีนด้ยวงย คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
218,655,153 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 46 ราย
2. นายมากาโต เทราอุรา
กรรมการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติ เลือก นายมากาโต เทราอุรา กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
218,655,153เห็เสีนด้ยวงย คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
218,655,153 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 46 ราย
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3. นายปริ ญญา ไววัฒนา

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก นายปริ ญญา ไววัฒนา กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
218,655,053เห็เสีนด้ยวงย คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999543
ไม่เห็นด้ วย
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000457
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
218,655,153 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 46 ราย
4. นายฉัตรชัย เอียสกุล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก นายฉัตรชัย เอียสกุล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
218,655,153เห็เสีนด้ยวงย คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
218,655,153 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 46 ราย
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยประจาปี 2561
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายกากับหลักทรั พย์ และประสานงานตลาดหลักทรั พย์ และ
นักลงทุนสัมพันธ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้ เหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความ
รั บผิ ดชอบของกรรมการ โดยอ้ างอิงจากกิ จการที่ มีรายได้ ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิ จารณาจาก
สภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ และกาไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัท รวมถึงจานวนกรรมการของบริ ษัทในปั จจุบนั และคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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ค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่ อย
1. ค่ าตอบแทนประจาปี โดยมีวงเงินไม่เกิน
1. 1 ค่าเบี ้ยประชุม (ต่อครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม)
 ประธานกรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย

ปี 2560
6 ล้ านบาท

ปี 2561
6 ล้ านบาท

35,000 บาท
25,000 บาท

35,000 บาท
25,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6

1.2 บาเหน็จกรรมการของบริ ษัท จ่ายในอัตรา
1.50% ของเงินปั นผลที่จ่าย

1.50% /
ปี 2559

1.50% /
ปี 2560

คุณสมบัตขิ องกรรมการที่มีสิทธิรับบาเหน็จกรรมการ คือ
 เป็ นกรรมการที่ได้ ดารงตาแหน่งมาครบ 1 รอบปี บัญชีของบริ ษัท

2. สิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ

ค่าตอบแทนกรณี
ค่าตอบแทนกรณี
กรรมการลาออกหรื อ กรรมการลาออกหรื อ
พ้ นจากตาแหน่ง*
พ้ นจากตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรื อพ้ นจากตาแหน่ง
 คาจากัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
 กรรมการต้ องดารงตาแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ปฏิทนิ ติดต่อกัน
 จ่ายเมื่อกรรมการได้ ลาออก หรื อพ้ นจากตาแหน่ง โดยกาหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออก
หรื อพ้ นจากตาแหน่งมีผลบังคับ
 ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ ทงปี
ั ้ / 12) x จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี )
*ได้ รับการอนุมตั จิ ากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เป็ นปี แรก

ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
-ไม่มีมติในวาระนี ้ต้ องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุ มมี มติ อนุ มัติก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่ อ ย
ประจาปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้ เสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
218,668,854
เห็นด้เสี
วยยง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
218,668,854 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 48 ราย
มติท่ ปี ระชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2561
นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับหลักทรั พย์ และประสานงานตลาดหลักทรั พย์ และ
นักลงทุนสัมพันธ์ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษัทมหาชนจากัดมาตรา 120 และ
แนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (กลต.) กาหนดให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัททุกปี ทัง้ นี ้ สามารถ
แต่งตัง้ บุคคลที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชี คนเดิมให้ ท าหน้ าที่ ไม่เกิ น 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน และบริ ษัท จะ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 ดังต่อไปนี ้
1. นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทในปี 2557) และ/หรื อ
2. นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853
(ไม่เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา) และ/หรื อ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทในปี 2558, 2559 และ 2560)
จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
นับจนถึงงวดบัญชีปี 2560 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสุตา จริ ยธนากร เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทเป็ นปี ที่ห้า นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นปี ที่สี่
แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด พร้ อมทัง้ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 เป็ น
จานวนเงิน 1,180,000 บาท แบ่งเป็ นค่าตรวจสอบงบประจาปี 700,000 บาท และค่าสอบทานงบ
ไตรมาส 480,000 บาท ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI จานวน 320,000 บาท
ทัง้ นี ้ ผู้ส อบบัญชี ที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นผู้ส อบบัญชี ของบริ ษัทไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี ้แจงก่อนลงมติในวาระนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
-ไม่มีมติในวาระนี ต้ ้ องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2561 ตามรายละเอียดที่ได้ เสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
218,668,854
เห็นด้เสี
วยยง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวม
218,668,854 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจานวน 48 ราย
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
วาระนีก้ าหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามข้ อสังสัย และ/หรื อ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ชีแ้ จงข้ อ
ซักถามหรื อข้ อสงสัยต่างๆ (ถ้ ามี) จะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ หรื อลง
มติใดๆ ในวาระนี ้
จากนัน้ นายสริ ศ พัฒ นะเมลื อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้ ร ายงานข้ อมูล เกี่ ย วกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุ ปเนื ้อหาได้ ดงั นี ้
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีแนวโน้ มที่ ดีขึน้ เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ และรถ
มอเตอร์ ไซด์หลายรายยังคงใช้ ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตทังส
้ าหรั บขายในประเทศและเพื่อการ
ส่งออกอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
ซูบารุ
ขยายการลงทุ น ในไทย 5 พัน ล้ า นบาท สร้ างโรงงานผลิ ต รถยนต์ นั่ง
อเนกประสงค์รุ่นที่ใช้ เทคโนโลยีที่เป็ นเอกลักษณ์ และมีประสิทธิภาพด้ าน
ความปลอดภัยสูงสุดของรถยนต์ซูบารุ ในประเทศไทย จากเดิมมีฐานการ
ผลิตอยู่แล้ วที่มาเลเซีย ได้ ขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย เนื่องจาก
เห็นโอกาสและการเติบโตด้ านยอดขายทังในไทยและประเทศอื
้
่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอ็มจี

เปิ ดโรงงานผลิ ต รถยนต์ แ ห่ ง ใหม่ ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมเหมราช
อีสเทิ ร์น ซีบ อร์ ด แห่ งที่ 2 จังหวัดชลบุรี ด้ วยงบประมาณกว่า 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
เพื่ อจาหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาค ตลอดจนส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศทัว่ โลก

ฮาร์ เลย์-เดวิดสัน

ผู้ผ ลิ ตรถจัก รยานยนต์ สัญ ชาติอเมริ กัน เตรี ย มลงทุน ก่ อ สร้ างโรงงาน
ประกอบรถจักรยานยนต์หรู ในประเทศไทย เพื่อเจาะกลุ่มผู้ซื ้อรายใหม่ๆ
โดยใช้ ไทยเป็ นฐานเพื่อการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน และตลาดใหญ่
อย่างจีน
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ฟอร์ ด

เตรี ย มเปิ ดตัว ฟอร์ ด เรนเจอร์ แร็ พ เตอร์ ในไทย หลัง จากประสบ
ความสาเร็ จเป็ นอย่างมากในสหรั ฐอเมริ กา ซึ่งคาดว่ารถกระบะรุ่ นนีจ้ ะ
ได้ รับผลตอบรับอย่างดี และช่วยเพิ่มยอดการผลิตรถยนต์ของไทยในปี นี ้

โครงการอีโคคาร์ 2
จากโครงการอีโคคาร์ 1 ซึ่งถือว่าประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดี มีบริ ษัทที่เข้ าร่ วมทัง้ หมด 5 ราย
ได้ แก่ นิสสัน ซูซูกิ ฮอนด้ า มิตซูบิชิ และโตโยต้ า ทุกบริ ษัทสามารถทาการผลิตได้ ตามเป้าหมายที่
วางไว้ ส่วนโครงการอีโคคาร์ 2 มีผ้ ใู ห้ ความสนใจเข้ าร่ วมทัง้ หมด 10 ราย ประกอบด้ วย 5 รายเดิม
และฟอร์ ด มาสด้ า เอ็มจี โฟล์คสวาเกน จีเอ็ม (ภายหลังจีเอ็มได้ ขอถอนตัวออกไป) โดยมีข้อกาหนด
ข้ อหนึง่ คือ ในระยะเวลา 1 ปี จะต้ องผลิตรถยนต์ได้ 1 แสนคัน ซึง่ ตัวเลขดังกล่าวจะทาให้ ประเทศไทย
มียอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ ้นกว่า 9 แสนคัน เป็ นการย ้าให้ เห็นว่า ผู้ผลิตรถยนต์ยงั คงมีความเชื่อมัน่ ที่จะ
ใช้ ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตที่และส่งออกต่อไป
โครงการวางรากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสูอ่ นาคต (Auto Technopolis)
เป็ นโครงการที่ภาครัฐให้ การสนับสนุนคลัสเตอร์ ยานยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยมีทงหมด
ั้
7 โครงการ ดังนี ้
1. สถาบันพัฒนาระบบขับเคลือ่ นอัตโนมัติ
2. สถาบันพัฒนาบุคลากร
3. ศูนย์การวิจยั และออกแบบยานยนต์
4. ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้ อแห่งชาติ
5. ศูนย์วิชาชีพ/เทคนิค
6. สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย
7. นิคมอุตสาหกรรม
โดยโครงการทังหมดจะเน้
้
นพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจยั และการออกแบบ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้ ไทยเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ในอนาคต
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การลงทุนไฮบริ ดกว่า 5 หมื่นล้ านบาท
5 ค่ายรถยนต์ประกาศลงทุนโครงการไฮบริ ด ดังนี ้
ค่ายรถยนต์

มูลค่าการลงทุน (ล้ านบาท)

กาลังการผลิต (คัน)

20,000

70,000

10,960

80,000

11,400

120,000

1,070

37,000

2,500

12,000

ทังนี
้ เ้ ป็ นการยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ยังคงเชื่อมัน่ ในการขยายการลงทุนในไทย ซึ่งจะทาให้
ยอดการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ ้นตามเป้าหมายได้
จากนัน้ เป็ นช่วงเวลาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรื อให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา ผู้ถื อหุ้น สอบถามว่า จากการรายงาน คาสัง่ ซื ้อของลูกค้ าที่เข้ ามา
ในปี 2561 ถึง 2566 นัน้ พบว่าเต็มกาลังการผลิต แล้ ว บริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะขยายกาลังการผลิต
หรื อไม่ และบริ ษัทมีการลงทุน BOI อย่างไรบ้ าง
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิ บายว่า ผู้ถือหุ้นน่ าจะมีความเข้ าใจ
คลาดเคลื่อนในข้ อนี ้ เนื่ องจากเป็ นการรายงานคาสั่งซือ้ ของลูกค้ าที่ เข้ ามาในปี 2561 ถึง 2566
ตามชนิดของรถ ไม่ใช่ตามปริ มาณการผลิต ส่วน BOI นัน้ บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนมาแล้ ว
6 บัตร
2. นางรัตนา ตันสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากรายงานประจาปี
ที่ระบุว่าในปี 2560 บริ ษัทได้ รับรางวัล VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie E.V.)
จากยุโรป มีส่วนช่วยการผลิตของบริ ษัท ในอนาคตอย่างไร และการบังคับใช้ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
เงื่ อนไขการผลิ ต การค้ า และการนาเข้ ารถยนต์ (Decree 116) ของเวียดนาม ส่งผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไรบ้ าง
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิ บายว่า VDA นัน้ ไม่ใช่รางวัล แต่เป็ น
มาตรฐานของยุโรป ในลักษณะเดียวกับระบบ ISO ซึง่ กาหนดโดยบริ ษัท โฟล์กสวาเกน ผู้ผลิตรถยนต์
อันดับ 1 ของโลก การที่บริ ษัทได้ ผ่านการทดสอบกระบวนการผลิตจนได้ รับการรับรองนัน้ เป็ นการ
ยืนยันว่า บริ ษัทมีความสามารถในการผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กับบริ ษัท โฟล์กสวาเกน ได้ ส่วน
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กฎระเบี ยบของเวียดนามส่งผลกระทบเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ เนื่ องจากอัตราการสัง่ ซื ้อรถยนต์จาก
เวียดนามไม่มากนัก
3. นายวีระศักดิ์ ชนะรุ่ งเรื องกิจ ผู้รับมอบฉันทะของนายอภิชาติ จุฬางกูร สอบถามว่า รถไฟฟ้า (E.V.)
มีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างไรบ้ าง
นายสริ ศ พัฒ นะเมลื อ ง กรรมการและกรรมการผู้ จัด การ อธิ บ ายว่า รถไฟฟ้ าจะท าให้ ชิ น้ ส่ว น
ยานยนต์บางส่วนถูกยกเลิกไป ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ก็สามารถใช้ ในรถไฟฟ้าได้ ทังนี
้ ้บริ ษัท
ได้ มีการวางแผนรับมือ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ รองรับกับระบบไฟฟ้า รวมถึงขยายตลาด
ไปกลุม่ ลูกค้ าอื่นนอกเหนือจากกลุม่ ยานยนต์อีกด้ วย
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร กล่าวในนามของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะผู้บริ หาร ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุม
และขอบคุณสาหรับความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ที่ให้ กบั บริ ษัทเสมอมา
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร กล่าวในตอนท้ ายว่า ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจได้ วา่ คณะกรรมการบริ ษัท จะมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
กากับดูแลกิจการ ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ บริ ษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล ก้ าวหน้ าอย่างไม่
หยุดยัง้ เพื่อเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลกอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ปิ ดการประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ

สรรเสริ ญ จุฬางกูร

ประธานที่ประชุม

(นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กสิ ตา พิ ทกั ษ์ สงคราม

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม)
เลขานุการบริ ษัท

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