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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
ของ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกัด (มหาชน) 
 
 
วัน เวลา และสถานที,  
ประชุมเมื	อวนัที	 27 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา
เลขที	 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการที,เข้าร่วมประชุม                                                 
1. นายชทูอง พฒันะเมลือง  รองประธานกรรมการ 
2. นายสริศ     พฒันะเมลือง  กรรมการ 
3. นายทวีฉตัร   จฬุางกรู  กรรมการ 
4. นายกรกฤช จฬุางกรู  กรรมการ 
5. นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ  กรรมการ 
6. นายกวี        วสวุตั   กรรมการอิสระ     
7. นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการอิสระ 
8. นายฉตัรชยั    เอียสกลุ กรรมการอิสระ 
9. นายอภินนัท์   ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
 
กรรมการที,ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.นายสรรเสริญ  จฬุางกรู        ประธานกรรมการ 
2. นายมากาโต  เทราอรุา กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพนูนารถ  เผ่าเจริญ   ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
2. นางสาววิสสตุา   จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
3. นางสาวสินีนชุ   ศรีธรรมา  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ก่อนประชุม 
นางสาวขจี ประดบัศรี ผู้ช่วยดําเนินการประชุม ชี Cแจงต่อที	ประชุมว่า เพื	อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นที	ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น แนะนําตวัโดยการบอกชื	อ-สกลุ หากเป็นผู้ ที	รับมอบฉนัทะ 
ก็ขอให้แจ้งชื	อของผู้ มอบฉันทะด้วย โดยคําถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที	กําลังพิจารณา หรือนําส่ง
คําถามโดยกรอกลงในแบบฟอร์มคําถามที	ผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน แล้วนําส่งให้เจ้าหน้าที	เพื	อชี Cแจงในที	
ประชมุตอ่ไป 
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ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ซึ	งจะต้องลงมติในแตล่ะวาระนั Cน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที	ลงคะแนน
เสียงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั Cน และจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดงักล่าว
นั Cน หกัออกจากจํานวนเสียงทั Cงหมดที	เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที	เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที	
ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั Cน ๆ และการสรุปคะแนนเสียงของทกุวาระจะนําเสนอภายหลงัจากช่วงถาม – ตอบ  
 
ในการใช้บตัรลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและนําส่งให้เจ้าหน้าที	 โดยในบตัรแต่ละใบจะแสดง
หมายเลขวาระกํากบัไว้แล้ว 
 
ในกรณีที	ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลบัก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้นําส่งบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที	 ณ 
จดุนบัคะแนนก่อนออกจากที	ประชมุ 
 
และเพื	อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที	ดี บริษัทได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการ
นบัคะแนนเสียงในการประชุม ซึ	งนายอมรศกัดิK  ฐานนัดรวฒัน์ ผู้ รับมอบฉันทะจากนางอมรรัตน์ สฐุาปัญณกุล ได้
แสดงความประสงค์เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นในการนบัคะแนนดงักลา่ว 
 
เริ,มประชุม 
นายชทูอง พฒันะเมลือง รองประธานกรรมการ ทําหน้าที	เป็นประธานที	ประชุม ประธานแจ้งว่าการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัท มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 36 ราย นบัจํานวนหุ้น
ได้ 211,187,224 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81 ของจํานวนหุ้นที	จําหน่ายได้แล้วทั Cงหมดของบริษัทจํานวน 259,800,000 
หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามที	กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ประธานจงึกลา่วเปิดการประชมุ 
 
ประธานแจ้งตอ่ไปวา่ในวนันี Cมีวาระการประชมุทั Cงหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุม
ได้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รวมทั Cงได้เปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเรื	องเพื	อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเรื	องเพื	อบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชมุในครั Cงนี Cแตอ่ย่างใด 
 
อีกประการหนึ	ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิเสนอชื	อบุคคลที	มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื	อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือก ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที	ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื	อนไขที	บริษัทกําหนด ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอชื	อบุคคลที	มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื	อเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 
 
ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ช่วยประธานในการ
ดําเนินการประชมุตอ่ไป  
 
จากนั Cนนายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ ได้นําเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงัตอ่ไปนี C  
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วาระที, 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื,อวันที, 28 มกราคม 
2557 

 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จดัการ ชี Cแจงว่าบริษัทได้จดัส่งสําเนารายงานการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ	งประชุมเมื	อวนัที	 28 มกราคม 2557 ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีวาระทั Cงหมดจํานวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที	สําคญัที	
ผ่านการพิจารณาจากที	ประชุมแล้วให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดังนั Cน จึงขอเสนอให้ที	ประชุมรับรองรายงาน
ประชมุดงักลา่ว   

 
มตทิี,ประชุม ที	ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557

ซึ	งประชมุเมื	อวนัที	 28 มกราคม 2557 วา่ถกูต้องด้วยคะแนนเสียง ดงันี C 
     เห็นด้วย 211,246,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
     ไมเ่ห็นด้วย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     รวม  211,246,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 41 ราย 
 
วาระที, 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2557 

นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2557 ที	ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจําปีที	ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว โดยมีรายละเอียดที	สําคญั ดงันี C 
 
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2557 มียอดผลิตรถยนต์รวมจํานวน 1,880,000 คัน เมื	อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ	งมีจํานวน 2,457,057 คนั เท่ากับลดลงร้อยละ 24 และ
รถจกัรยานยนต์ (เฉพาะที	เป็น CBU) รวมจํานวน 1,843,000 คนั ลดลงร้อยละ 17 เมื	อเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ที	มียอดผลิตจํานวน 2,218,625 คนั (ที	มา: สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย วนัที	 26 มกราคม 2558 โดยข้อมลูการผลิตเดือนธนัวาคมเป็นการประมาณการณ์) 
 

 ผลการดาํเนินงาน พิจารณาปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556 
สายควบคมุรถยนต์  
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 70 ยอดการผลิต 33 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาดร้อยละ 70 
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 15 ยอดการผลิต 10 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาดร้อยละ 95 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
สดัสว่นยอดขายร้อยละ 15 ยอดการผลิต 1 ล้านเส้น และมีสดัสว่นทางการตลาด ร้อยละ 15 
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ยอดขายลกูค้าสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
ได้แก่  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั,บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั,  
บริษัท ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากดั,บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ	ง จํากดั และบริษัท 
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั ตามลําดบั 

 ยอดขาย 
 เปรียบเทียบตามรอบบญัชีของบริษัท (ปี 2556: ตลุาคม 2555 - กนัยายน 2556 และปี 2557: 
 ตลุาคม 2556 - กนัยายน 2557) ยอดขายลดลง 924 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 
 

มตทิี,ประชุม ที	ประชมุรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2557 
 
วาระที, 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ 5นสุดวันที,  30

กันยายน 2557 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้แถลงตอ่ที	ประชมุวา่ งบการเงินที	เสนอตอ่

ที	ประชุมนี C เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุนของบริษัทสิ Cนสดุวนัที	 30 กนัยายน
2557 ซึ	งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ที	จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว สรุป
รายการที	สําคญัได้ดงันี C 
 
ในปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 2,690 ล้านบาท เพิ	มขึ Cน 86 ล้านบาทจากปี 2556 หรือคิด
เป็นร้อยละ 3 ปัจจยัหลกัคือ เงินสดเพิ	มขึ Cน และมีเงินกู้ ยืมเงินระยะสั Cนจากธนาคารพาณิชย์เพื	อใช้เป็น
เงินทุนหมนุเวียน ในขณะที	บริษัทมีหนี Cสินรวมจํานวน 1,014 ล้านบาท เพิ	มขึ Cนจากปี 2556 เป็นเงิน 
89 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ปัจจยัหลกัคือ มีการกู้ ยืมเงินระยะสั Cนจากธนาคารพาณิชย์สําหรับขยาย
การลงทนุด้านเครื	องจกัร 
 
กิจกรรมดงักล่าวทําให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากปี 2556 คือ จาก 1,676 ล้านบาท เป็น 1,673 ล้าน
บาท ลดลง 3 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.18  
 
ส่วนบญัชีกําไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,732 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 924 
ล้านบาท หรือร้อยละ 25 และมีรายได้รวมปี 2557 จํานวน 2,760 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 
จํานวน 1,019 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 และมีค่าใช้จ่ายรวมปี 2557 จํานวน 2,633 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2556 จํานวน 746 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 
 
จงึทําให้บริษัทมีผลกําไรสทุธิปี 2557 เป็นจํานวน 127 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้
รวมร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 61 จากปี 2556 ที	มีผลกําไรสทุธิจํานวน 328 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
กําไรสทุธิตอ่รายได้รวมเป็นร้อยละ 9   
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โดยระหวา่งวาระมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี C 
 
1. นายธีธัช  วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะทําอย่างไรเมื	อยอดขายลดลง และจะมี

สินค้าใหมม่าทดแทนหรือไม ่
 

นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทเน้นทํางานที	มีความ
เชี	ยวชาญ คือ ผลิตสายควบคุมยานยนต์ หากจะมีสินค้าใหม่ก็ยังจะเป็นกลุ่มสายควบคุมเป็น
หลกั สว่นยอดขายที	ลดลงนั Cนเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปีที	ผ่านมา และในสว่นของ
บริษัท ได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับเป้าหมายในอนาคตที	คาดวา่จะผลิตได้สามล้านคนั 

 
2. นายธีธชั  วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ หากมีการเปลี	ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัจจุบนัไปเป็น

ระบบไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์เดิมจะยงัคงมีอยู่หรือไม ่
 

นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า การเปลี	ยนแปลงเทคโนโลยี
สามารถเกิดได้ ซึ	งบริษัทได้มีโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัหน่วยงานตา่ง ๆ เพื	อเตรียมพร้อม
อยู่แล้ว 

 
3. นายธีธชั วณิชเสถียร  ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ รายการสินทรัพย์ที	เพิ	มขึ Cนมาจากอะไร 
 

นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ตอบวา่ สินทรัพย์ที	เพิ	มเกิดจากเงินสดที	
ได้รับจากการกู้ ยืม และสายการผลิตที	เพิ	มขึ Cน 

 
4. นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ เหตใุดบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั 

จึงมียอดขายลดลงค่อนข้างมาก เมื	อเทียบกับผู้ผลิตรายอื	น มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์นํ Cาท่วม
ใหญ่เมื	อปี 2555 หรือไม ่และการที	ฮอนด้าไมมี่รถกระบะมีผลกบัยอดขายหรือไม ่

 
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า เหตกุารณ์นํ Cาท่วมได้ผ่านไป
นานแล้ว คงจะไม่มีผลกระทบอีก แต่คงเป็นเพราะเศรษฐกิจตกตํ	า ความต้องการซื Cอรถยนต์
น้อยลง ซึ	งเป็นภาวะที	เกิดกับทุกผู้ผลิต และการไม่มีรถกระบะก็ไม่น่าจะเกี	ยวข้องกับยอดขาย 
เนื	องจากแม้แตผู่้ผลิตรถกระบะเองก็พบปัญหายอดขายตกตํ	าเช่นเดียวกนั 

 
มตทิี,ประชุม ที	ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุน

ของบริษัทสิ Cนสดุวนัที	 30 กนัยายน 2557ด้วยคะแนนเสียง ดงันี C 
     เห็นด้วย 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
     ไมเ่ห็นด้วย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     รวม 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 42 ราย 
 
วาระที, 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2557 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ชี Cแจงวา่ เมื	อที	ประชมุได้มีมติอนมุติังบแสดง

ฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ Cนสดุวนัที	 30 กนัยายน 2557 แล้ว บริษัทมีกําไร
สทุธิประจําปี 2557เป็นเงินจํานวน 127 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที	ประชุมพิจารณา
จดัสรรกําไรประจําปี 2557 ดงันี C  
1. การจัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ปัจจุบนับริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10

ของทนุจดทะเบียนแล้ว จงึไมต้่องจดัสรรเพิ	มเติมอีก  
2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) รวมเป็น 

129,900,000 บาท (หนึ	งร้อยยี	สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 103 
ของกําไรสทุธิประจําปี 2557 

 
ซึ	งบริษัทได้กําหนดรายชื	อผู้ ถือหุ้น เพื	อสิทธิรับเงินปันผลในวันที	 3 กุมภาพันธ์ 2558 และรวบรวม
รายชื	อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นในวันที	  4 
กุมภาพนัธ์ 2558 มีกําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที	 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยจ่ายจากกําไรสุทธิ
ของกิจการที	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล คือ กําไรสทุธิจากกิจการที	ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ  
 
ระหวา่งวาระมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี C 
1. นายธีธชั วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ เหตใุดบริษัทจงึจ่ายเงินปันผลในอตัราที	สงู จะกระทบ

ตอ่กระแสเงินสดหรือไม ่ 
 

นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า บริษัทมีความตั Cงใจที	จะตอบ
แทนความเชื	อมั	นของผู้ ถือหุ้น ประกอบกบัคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมี
ความสามารถที	จะจ่ายในอตัราดงักลา่วได้  
 

2. นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ณ ปัจจบุนั มีกําไรสะสมคงเหลืออยู่เท่าไร 
 
นางสาวสินีนุช ศรีธรรมา ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า กําไรสะสมที	ยังไม่ได้จัดสรร
คงเหลือ 955 ล้านบาท  
 

มตทิี,ประชุม ที	ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
เพิ	มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามรายละเอียด
ข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี C 

     เห็นด้วย 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
     ไมเ่ห็นด้วย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
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     งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     รวม 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 42 ราย 
 
วาระที, 5 พจิารณาเลือกตั 5งกรรมการแทนกรรมการที,ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ แจ้งต่อที	ประชุมว่า เพื	อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทซึ	งกําหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั Cงหมด โดย
ให้กรรมการที	อยู่ในตําแหน่งนานที	สุดเป็นกรรมการที	ต้องออกจากตําแหน่งนั Cน ในการประชุมนี Cจึงมี
กรรมการที	จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน คือ 
1) นายสรรเสริญ จฬุางกรู  ประธานกรรมการ 
2) นายมากาโต เทราอรุา  กรรมการ 
3) นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการอิสระ 

   กรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
   กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที	ดี 
  4) นายฉตัรชยั เอียสกลุ  กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
   กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที	ดี 

 
จากการที	บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื	อบุคคลที	มีคณุสมบติัเหมาะสมเพื	อเข้า
รับการพิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที	ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตาม
หลกัเกณฑ์และเงื	อนไขที	บริษัทกําหนดนั Cน ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื	อบุคคลที	มีคณุสมบติั
เหมาะสมเพื	อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 

 
คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียงดแสดงความคิดเห็น ได้พิจารณาคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริษัท โดยกรรมการที	มี
สว่นเกี	ยวข้องไมไ่ด้ร่วมพิจารณา จงึเสนอขอให้ที	ประชุมพิจารณาเลือกตั Cงกรรมการ 4 ท่าน ที	พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ	ง  
 
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  ชี Cแจงเพิ	มวา่ รายละเอียดและประสบการณ์
การทํางานของกรรมการแต่ละท่าน ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที	
ผ่านมากรรมการทั Cง 4 ท่าน ได้ทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบติัหน้าที	อย่างเต็มที	  จึงขอให้
ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 
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และเพื	อเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที	ดี จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั Cง
กรรมการแทนกรรมการที	ออกจากตําแหน่งตามวาระครั Cงละ 1ท่าน ดงันี C 
 
1. นายสรรเสริญ จฬุางกรู ประธานกรรมการ 

 มตทิี,ประชุม ที	ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสรรเสริญ  จุฬางกูร กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ	งด้วยคะแนนเสียง ดงันี C 

     เห็นด้วย 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
     ไมเ่ห็นด้วย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     รวม 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 42 ราย 
 

2. นายมากาโต เทราอรุา  กรรมการ 
 มตทิี,ประชุม ที	ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายมากาโต  เทราอุรา กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ	งด้วยคะแนนเสียง ดงันี C 
     เห็นด้วย 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
     ไมเ่ห็นด้วย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     รวม 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 42 ราย 
 

3. นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที	ดี 

 มตทิี,ประชุม ที	ประชุมมีมติเลือก นายปริญญา ไววัฒนา กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ	งโดยที	ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี C 

     เห็นด้วย 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
     ไมเ่ห็นด้วย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     รวม 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 42 ราย 
 

4. นายฉตัรชยั เอียสกลุ กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที	ดี 
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 มตทิี,ประชุม ที	ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายฉัตรชัย เอียสกุล กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ	งด้วยคะแนนเสียง ดงันี C 

     เห็นด้วย 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
     ไมเ่ห็นด้วย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     รวม 211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 42 ราย 
 
วาระที, 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2558 

  นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี Cแจงต่อที	ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2558 จะต้องได้รับอนุมติัจากที	ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 
ของจํานวนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที	มาประชมุ  

 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที	

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื	อกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2558 ดงันี C  
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2558 

ภายในวงเงินไมเ่กิน 6 ล้านบาท 
1. คา่เบี Cยประชมุ (ตอ่ครั Cงที	เข้าร่วมประชมุ) 
� ประธานกรรมการบริษัท      
� กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

  2. จ่ายบําเหน็จกรรมการบริษัทคิดตามอตัราของเงินปันผล 
ที	จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 

1.50% 

คณะกรรมการชดุยอ่ยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการการกํากบัดแูลกิจการที	ดี 

 
มตทิี,ประชุม ที	ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ตาม

รายละเอียดที	ได้เสนอข้างต้นทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี C 
     เห็นด้วย 211,246,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
     ไมเ่ห็นด้วย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     รวม 211,246,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 43 ราย 
 
วาระที, 7  พจิารณาแต่งตั 5งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2558 
   นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ แจ้งต่อที	ประชุมว่า คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที	ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาแต่งตั Cงนายกฤษฎา  เลิศวนา ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที	 4958 และ/หรือ นางสาว     
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วิสสตุา  จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที	 3853 และ/หรือนางพูนนารถ  เผ่าเจริญ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขที	 5238 แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 
2558 พร้อมทั Cงกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 1,100,000 บาท (ไมร่วมคา่ตรวจสอบ 
BOI จํานวน 225,000 บาท)  
 
ทั Cงนี C ผู้ สอบบัญชีที	เสนอแต่งตั Cงเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ ที	เกี	ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะที	จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบติัหน้าที	อย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  จงึขอให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

 
มตทิี,ประชุม ที	ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั Cงผู้ สอบบัญชีของบริษัทและกําหนด

ค่าตอบแทนประจําปี 2558 ตามรายละเอียดที	ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วย
คะแนนเสียง ดงันี C 

     เห็นด้วย 211,246,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
     ไมเ่ห็นด้วย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
     รวม 211,246,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 43 ราย 
 
วาระที, 8 พจิารณาเรื,องอื,น ๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการไมมี่เรื	องอื	นใดที	จะเสนอให้ที	ประชมุพิจารณาอีก 
 
นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการจึงได้รายงานข้อมูลเกี	ยวกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ โดยสรุปเนื Cอหาได้ดงันี C 

  
  บริษัทยงัคงมุ่งทําธุรกิจการผลิตสายควบคุมเป็นหลกั เนื	องจากพิจารณาแล้วว่า อุตสาหกรรมยาน

 ยนต์ในประเทศไทยจะยงัเติบโต โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 ประเทศไทยจะสามารถผลิตรถยนต์
 ได้ถงึสามล้านคนั  

 
  ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์แทบทุกค่าย และเป็นศนูย์กลางการส่งออก

 หลักของภูมิภาค ด้วยข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที	เข้าถึงประเทศเพื	อนบ้านได้มากที	สุด 
 ประกอบกบัแรงงานของไทยมีคณุภาพที	ได้รับการยอมรับ และสามารถสง่ออกขายได้ทั	วโลก 

 
  การรวมตวัของประชาคมอาเซียนยิ	งน่าจะเป็นผลดี และประเมินว่า ปริมาณการผลิตอาจสูงถึงห้า

 ล้านคนั  เนื	องจากจะมีโอกาสในการขายและสง่ออกเพิ	มมากขึ Cน 
 

 ปัจจัยบวกที	สําคัญสําหรับประเทศไทยอีกประการหนึ	งคือ โครงการอีโคคาร์ เฟส 2 ซึ	งมีบริษัท
 รถยนต์ได้รับการอนุมติัให้เข้าร่วมจํานวน 10 บริษัท โดยมีเงื	อนไขกําหนดว่าจะต้องผลิตให้ได้ปีละ
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 หนึ	งแสนคนั เท่ากบัปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยจะเพิ	มขึ Cนอีกอย่างน้อยหนึ	งล้านคนั และ
 ยังไม่รวมรถยนต์ประเภทอื	น และรถจากผู้ ผลิตรายอื	น ซึ	งหากการผลิตแตะยอดสามล้านคันได้ 
 ประเทศไทยจะกลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก 
 
 บริษัทมีการเตรียมแผนการผลิตให้เพียงพอต่อปริมาณการสั	งซื Cอ โดยมีบทเรียนจากปี 2556 ที	มี
 ปริมาณการผลิตก้าวกระโดด แตไ่มส่ามารถผลิตได้ทนั 
 
 ส่วนรถจกัรยานยนต์นั Cน ในอดีตประเทศไทยผลิตแต่รถจกัรยานยนต์ขนาดกลาง แต่ในอนาคต ฐาน
 การผลิตคงจะย้ายไปที	ประเทศอินโดนีเซีย ซึ	งมีความเหมาะสมกว่าในแง่ค่าแรง ส่วนประเทศไทยซึ	ง
 คา่แรงไมไ่ด้ราคาถกู แตมี่แรงงานฝีมือที	มีคณุภาพ จะเป็นแหล่งผลิตรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ (Big 
 bike) ซึ	งมีมลูคา่ตอ่คนัสงู ปัจจบุนัมีผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่เข้ามาทําการผลิตแล้วหลายราย 
 ประเมินวา่น่าจะผลิตได้มากถึงสองล้านคนัต่อปี ซึ	งจะทําให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอนัดบัต้น ๆ ของ
 โลก รองจากญี	ปุ่ นและยโุรป 
 
 ในด้านของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั Cน ยังคงรอความชัดเจนด้านนโยบายว่า ชิ Cนส่วนยานยนต์
 ใดบ้างที	จะได้รับการสนบัสนนุ 
  
 สําหรับคําถามถงึสินค้าใหม ่ๆ นั Cน นอกจาก Hi-Lex Corporation ผู้ ถือหุ้นใหญ่ จะมีการวิจยัเพื	อเพิ	ม
 โอกาสทางการขายแล้ว ทางบริษัทก็ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบงั ทําการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ ซึ	งแม้จะใช้เวลา แตมี่ผลดีคือ องค์ความรู้เกิดอยู่
 ในประเทศไทยและบคุลากรได้เรียนรู้ด้วย โดยที	ผ่านมา บริษัทได้ออกแบบสายควบคมุทั Cงรถยนต์และ
 มอเตอร์ไซค์หลาย ๆ รุ่น และได้รับการยอมรับในคณุภาพวา่ดีไมแ่พ้ของญี	ปุ่ น 
 
 ในปี 2557 บริษัทได้รับเชิญจากผู้หลิตรถยนต์ยุโรปรายหนึ	งให้ไปจดันิทรรศการในประเทศเยอรมนั 
 ถือเป็นสญัญาณดีวา่ บริษัทจะมีโอกาสเติบโตและขยายตลาดมากขึ Cน โดยตลาดยุโรปมีข้อกําหนดที	
 ยากและท้าทายมากพอสมควร ซึ	งผู้บริหารมองวา่ เป็นโอกาสที	ดีที	จะได้เรียนรู้และพฒันาตนเอง   
 
 แม้ในปัจจุบัน ยอดขายรถยนต์จะตกลง แต่แผนงานจนถึงปี 2560 ยังมีรถยนต์ รถกระบะ และรถ
 มอเตอร์ไซค์ที	เตรียมจะออกสูต่ลาดอยู่มากกว่าสิบรุ่น แสดงให้เห็นว่า ตลาดรถยนต์และสายควบคมุ
 นั Cนยงัคงมีอนาคตและการเติบโตอย่างแน่นอน 

 
จากนั Cน เป็นช่วงเวลาให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดงันี C 

1. นายบุญสรรค์  สินพรชยั ผู้ รับมอบจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เนื	องด้วยทางสมาคมฯ 
ร่วมกบั IOD มีการรณรงค์เรื	องธรรมาภิบาล จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนที	จะเข้าร่วมโครงการที	 IOD 
จะจดัขึ Cนหรือไม ่และมีดําเนินการเรื	องดงักลา่วอย่างไรบ้าง 
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นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายว่า บริษัทและคณะกรรมการให้
ความสําคญัเรื	องธรรมาภิบาลอยู่ตลอดมา และพยายามรักษาคะแนนให้สูงกว่าค่าเฉลี	ยโดยรวมของ
บริษัท และเข้าร่วมทกุโครงการ และหากมีโครงการเพิ	มเติมในอนาคตก็จะเข้าร่วมแน่นอน 
 

2. นายอน ุวอ่งสารกิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่  
- บริษัทมีความเห็นอย่างไรกบัโครงการอีโคคาร์ 2 ว่าจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกบัโครงการแรก

หรือไม ่เพราะเห็นวา่บางผู้ผลิตไมป่ระสบความสําเร็จในแง่ยอดขาย 
- ปัจจุบันค่าเงินบาทของไทยแข็งตวัอย่างมาก ในขณะที	ค่าเงินยูโรและเงินเยนอ่อนตวั ไม่ทราบว่ามี

ผลกระทบตอ่การสง่ออกของบริษัทหรือไมอ่ย่างไร และบริษัทวางแผนการแก้ไขอย่างไร 
- เศรษฐกิจโลกมีความไมแ่น่นอนสงู จะสง่ผลตอ่ยอดขายของบริษัทหรือไม ่อย่างไร 
 
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ตอบวา่  
- ปัจจุบนัผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการรถที	มีขนาดเล็กลง เพื	อช่วยประหยดันํ Cามนัและสะดวกต่อการใช้

งานในเมือง ซึ	งผู้ ผลิตรถยนต์ก็มีการศึกษาความต้องการตลาดเช่นกัน ดงันั Cนจึงเชื	อว่าโครงการอีโค
คาร์ 2 ก็น่าจะประสบความสําเร็จ เห็นได้จากในโครงการแรกที	มีผู้ผลิตเข้าร่วม 7 ราย แต่โครงการ
สองมีผู้ เข้าร่วมถงึ 10 ราย แสดงวา่มีโอกาสในการขายอย่างแน่นอน สว่นประเด็นที	ว่า ผู้ผลิตบางราย
ไมป่ระสบความสําเร็จนั Cน เนื	องจากอีโคคาร์นั Cนผลิตเพื	อสง่ออกด้วย บางครั Cงอาจไมไ่ด้ขายในประเทศ
ไทยมากนกั แตมี่การสง่ออกเป็นปริมาณมาก จงึต้องดจูากภาพรวมเป็นหลกั 

- ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี	ยนนั Cนเกิดขึ Cนตลอดเวลาและเกิดได้กบัทุกๆ สกุลเงิน ดงันั Cนจึงถือเป็น
สถานการณ์ปกติ และบริษัทมีการใช้นโยบายลดความเสี	ยงของอตัราแลกเปลี	ยนอยู่แล้ว 

- เศรษฐกิจโลกมีการเปลี	ยนแปลงอยู่เสมอ ในช่วงเวลาที	ขายได้น้อย ถือเป็นโอกาสที	บริษัทจะได้
ทบทวนวา่ต้องปรับปรุงพฒันางานและพนกังานอย่างไร เพื	อเตรียมรับในเวลาที	ตลาดฟืCนตวักลบัมา 
 

3. นายธารา  ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า อีโคคาร์ที	ผลิตนั Cน มีสดัส่วนส่งออกไปต่างประเทศเท่าไรและ
ขายในประเทศเท่าไร 

 
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า บริษัทไม่สามารถให้ข้อมลูด้านนี Cได้ 
เนื	องจากแต่ละผู้ผลิตมีนโยบายการตลาดและการส่งออกของตวัเอง แต่สามารถบอกได้ว่า การผลิตใน
ประเทศไทยในอนาคตจะเป็นการผลิตเพื	อสง่ออกเป็นหลกั 
 

4. นายธารา  ชลปราณี  ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ รถที	มีแผนจะออกสูต่ลาดในอนาคตนั Cน จะเป็นรถรุ่นใหม่หรือ
รถรุ่นเดิมที	มีการปรับโฉม รูปแบบของสายควบคุมจะแตกต่างกันหรือไม่ บริษัทจะต้องปรับเปลี	ยน
สายการผลิตให้สอดคล้องกบัความเปลี	ยนแปลงหรือไมอ่ย่างไร 
 
นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายว่า ข้อมูลดงักล่าวเป็นความลบัของ
ลูกค้า ไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนรถยนต์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นใด รูปแบบของสายควบคุมจะไม่
เหมือนกันและไม่เหมือนเดิม จะมีการปรับปรุงดีขึ Cนอยู่เสมอ และในส่วนของบริษัทได้มีการพัฒนา
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สายการผลิตอยู่ตลอดเวลาให้มีความทันสมัย เพื	อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที	จะมุ่งสู่
ตลาดโลก  
  

5. นายโสรัตน์  วณิชวรากิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า หากมองในระดบัโลก บริษัทมีสดัส่วนการขายเท่าไรและ
เป็นผู้ผลิตอนัดบัที	เท่าไร  

 
นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดที	ศึกษาและ
จดัลําดบัผู้ผลิตอย่างจริงจงั แตจ่ะมอบหมายให้ฝ่ายการตลาดไปศกึษาข้อมลูเพื	อหาอนัดบัที	ชดัเจน 
 

6. นายนพรัตน์  เลิศอิทธิพร ผู้ ถือหุ้น เสนอวา่ บริษัทควรจดัให้ผู้ ถือหุ้นไปเยี	ยมชมกิจการบ้าง 
 
นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายว่า บริษัทจะมีการไปร่วมงาน 
Opportunity Day สลบักบัการเยี	ยมชมกิจการตามความเหมาะสม และจะรับไปพิจารณาตอ่ไป 

   
นายชทูอง พฒันะเมลือง กลา่วในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอบคณุผู้ ถือหุ้นที	มาร่วมประชุม 
และขอบคณุสําหรับความไว้วางใจและความเชื	อมั	นที	ให้กบับริษัทเสมอมา  
 
นายชูทอง พัฒนะเมลือง กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ ถือหุ้ นมั	นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท จะมุ่งมั	นในการ
พฒันา กํากบัดแูลกิจการ ตลอดจนพยายามอย่างเตม็ที	เพื	อให้บริษัทเติบโตอย่างตอ่เนื	องและสมดลุ  ก้าวหน้าอย่าง
ไมห่ยดุยั Cง เพื	อเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคมุยานยนต์ระดบัโลกอย่างยั	งยืนตอ่ไป 
 
ปิดการประชมุเวลา 11.30 น.                                           
 
 
 ลงชื	อ              ประธานที	ประชมุ 

   (นายชทูอง  พฒันะเมลือง) 
       รองประธานกรรมการ 

 
 
 ลงชื	อ                             ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
     (นางสาวจารุวรรณ  แดงศิริ) 
                                      เจ้าหน้าที	ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
 
 
 

ชูทอง  พฒันะเมลือง 

จารุวรรณ  แดงศิริ 


