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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 2 (ประกอบวาระที� 1) 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

ของ 
บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน) 

 

 

วัน เวลา และสถานที,  
ประชุมเมื	อวันที	 29 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจามจุรีราชาวดี โรงแรมโนโวเทล เลขที	 333               
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการที,เข้าร่วมประชุม                                                 
1. นายสรรเสริญ จฬุางกรู        ประธานกรรมการ  
2. นายสริศ     พฒันะเมลือง  กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวีฉตัร   จฬุางกรู  กรรมการ  
4.  นายกรกฤช จฬุางกรู  กรรมการ 
5. นายกวี        วสวุตั   กรรมการอิสระ     
6. นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการอิสระ 
7. นายอภินนัท์   ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
8. นายฉตัรชยั    เอียสกลุ กรรมการอิสระ 
 

กรรมการที,ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมากาโต  เทราอรุา กรรมการ 
2. นายชทูอง พฒันะเมลือง  รองประธานกรรมการ  
3. นายคะซโึยชิ  โองากิ   กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปราณีย์ ผลงาม  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 
2. นายธิบดี มงัคะลี  ที	ปรึกษาจากบริษัท แคปปิตอลพลสั แอดไวซอรี	 จํากดั 
3. นางกนกวรรณ   งามกิจเจริญลาภ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นางกสิตา พิทกัษ์สงคราม เลขานกุารบริษัท 
 

ก่อนประชุม 
เลขานกุารบริษัทชี Cแจงวา่ เพื	อให้การประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นที	ต้องการซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น แนะนําตวัโดยการบอกชื	อ-สกุล หากเป็นผู้ ที	รับมอบฉันทะ ก็ขอให้แจ้งชื	อของผู้มอบฉันทะด้วย โดย
คําถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที	กําลงัพิจารณา หรือนําสง่คําถามโดยกรอกลงในแบบฟอร์มคําถามที	ผู้ ถือ
หุ้นทกุท่านได้รับ ณ จดุลงทะเบียน นําสง่ให้เจ้าหน้าที	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 และการสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระ จะนําเสนอภายหลงัช่วงถาม – ตอบ โดย
ในช่วงถาม – ตอบ มีเวลาประมาณ 30 - 40 นาที 
 

เริ,มประชุม 
นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทําหน้าที	เป็นประธานที	ประชุม ประธานแจ้งว่า การประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2556 ของบริษัท มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะ จํานวน 41 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 
219,227,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.38 ของจํานวนหุ้นที	จําหน่ายได้แล้วทั Cงหมดของบริษัทจํานวน 259,800,000 
หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามที	กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ประธานจงึกลา่วเปิดการประชมุ 
 

ประธานแจ้งต่อไปว่า เอกสารประกอบการประชุมในวนันี Cได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่
ในเวบ็เพจของบริษัท รวมทั Cงได้ประกาศเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื	องที	เห็นวา่สําคญั สมควรที	จะบรรจเุป็นระเบียบวาระ
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 และการเสนอชื	อผู้ ที	มีคณุสมบติัเหมาะสมสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ
บริษัทเพื	อรับเลือกเป็นกรรมการด้วย ซึ	งปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือคําถามเข้ามา จึงขอมอบหมาย
ให้นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ช่วยประธานในการดําเนินการประชมุตอ่ไป  
 

นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ แจ้งผู้ ถือหุ้นวา่ ตามที	ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ไทย
สตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กําหนดวันประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2556 ในวนัที	 29 
มกราคม 2556 และบริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วนั Cน เนื	องจากมีรายละเอียดบางประการ
เกี	ยวกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที	จะซื Cอหุ้นสามญัเพิ	มทนุของบริษัทแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท ครั Cง
ที	 1 (ESOP-W1) ยงัไมค่รบถ้วน คณะกรรมการจงึจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพิ	มเติม  
 

ที	ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครั Cงที	 1/2556 ซึ	งประชมุเมื	อวนัที	 29 มกราคม 2556 จงึขอถอนวาระการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวนัที	 29 มกราคม 2556 เฉพาะวาระที	เกี	ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิที	จะซื Cอหุ้นสามญัเพิ	มทุนของบริษัทแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท ครั Cงที	 1 (ESOP-W1) 
ได้แก่ 

วาระที	 8  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที	จะซื Cอหุ้นสามญัเพิ	มทุนของ
บริษัทแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท ครั Cงที	 1 (ESOP-W1) จํานวน 4,000,000 
หน่วย โดยไมคิ่ดมลูคา่ 

วาระที	 9  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 8,700,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 268,500,000 บาท เป็น 259,800,000 บาท 

วาระที	 10  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื	อให้สอดคล้องกบัการลดทุน
จดทะเบียน 

วาระที	 11  พิจารณาอนุมติัการเพิ	มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 4,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 259,800,000 บาท เป็น 263,800,000 บาท 
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วาระที	 12  พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื	อให้สอดคล้องกบัการเพิ	มทุน
จดทะเบียน 

วาระที	 13  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ	มทุนเพื	อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิที	จะซื Cอหุ้นสามญัของบริษัทตามโครงการ ESOP-W1 

  

 ดงันั Cน วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวนัที	 29 มกราคม 2556 จะเป็นดงันี C  
วาระที	 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 
วาระที	 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2555 
วาระที	 3  พิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุ สําหรับปีสิ Cนสดุวนัที	 30 กนัยายน 2555 
วาระที	 4  พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2555 
วาระที	 5  พิจารณาอนมุติัการเลือกตั Cงกรรมการแทนกรรมการที	ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม

วาระ 
วาระที	 6  พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2556 
วาระที	 7  พิจารณาอนมุติัการแตง่ตั Cงผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2556 
วาระที	 8  พิจารณาอนมุติัแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ	มวตัถปุระสงค์ 
วาระที	 9  พิจารณาเรื	องอื	น ๆ (ถ้ามี) 

 

  ทั Cงนี C รายละเอียดของวาระที	เหลือยงัคงเป็นไปตามหนงัสือเชิญประชมุที	ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 
 

จากนั Cนนายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ ได้นําเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงัตอ่ไปนี C  
 

วาระที, 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 เมื,อวันที, 27 เมษายน 2555 
 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ชี Cแจงว่า บริษัทได้จดัส่งสําเนารายงานการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื	อวนัที	 27 เมษายน 2555 ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมแล้ว โดยมีวาระทั Cงหมดจํานวน 9 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที	สําคัญที	ผ่านการ
พิจารณาจากที	ประชุมแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันั Cน จึงขอเสนอให้ที	ประชุมรับรองรายงานประชุม
ดงักลา่ว   

 

มตทิี,ประชุม ที	ประชมุมีมติ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื	อวนัที	 27 
เมษายน 2555 ดงักล่าวว่าถูกต้อง โดยที	ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดงันี C 

     เห็นด้วย         221,552,379 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.99995 
                  ไมเ่ห็นด้วย                   100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00005 
                   งดออกเสียง                     0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
                            รวม      221,552,479  เสียง คิดเป็นร้อยละ       100 

 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 44 ราย 
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วาระที, 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2555 
นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2555 ที	ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจําปีที	ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว โดยมีรายละเอียดที	สําคญั ดงันี C    
     
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 มียอดผลิตรถยนต์รวมจํานวน 
2,385,059 คนั เมื	อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2554 จํานวน 1,457,795 คนั เพิ	มขึ Cนร้อยละ 
64 และรถจกัรยานยนต์ (เฉพาะที	เป็น CBU) รวมจํานวน 2,517,811 คนั เมื	อเปรียบเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปี 2554 จํานวน 2,043,039 เพิ	มขึ Cนร้อยละ 23 (ที	มา: สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ณ วนัที	 24 ธนัวาคม 2555 โดยข้อมลูการผลิตเดือนธนัวาคม เป็นข้อมลูโดยประมาณการ) 
 

 ผลการดาํเนินงานปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 
สืบเนื	องจากการเปลี	ยนรอบบญัชีของบริษัท จากเดิม มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี เป็น ตลุาคม – 
กนัยายน ของทุกปี ทําให้ผลการดําเนินงานประจําปี 2555 เป็นผลการดําเนินงานในระยะเวลา 9 
เดือน คือตั Cงแตม่กราคม – กนัยายน 2555   
 

บริษัทมีรายได้จากการขาย จํานวน 2,355 ล้านบาท เพิ	มขึ Cนจากปี 2554 จํานวน 102 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 5 และมีรายได้รวมปี 2555 จํานวน 2,381 ล้านบาท เพิ	มขึ Cนจากปี 2554 จํานวน 85 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 และมีค่าใช้จ่ายรวมปี 2555  จํานวน 2,217 ล้านบาท เพิ	มขึ Cนจากปี 
2554 จํานวน 136 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 7  จึงทําให้บริษัทมีผลกําไรสทุธิปี 2555 จํานวน   
154 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้รวมเป็นร้อยละ 6 ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2554 ที	มี
ผลกําไรสทุธิจํานวน 200 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้รวมเป็นร้อยละ 9   

 

เมื	อเปรียบเทียบจากผลการดําเนินงาน 9 เดือน ของปี 2555 กบัปี 2554 จะเห็นได้ว่ารายได้จากการ
ขายของบริษัทสูงขึ Cน จํานวน 403 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 21 ตามแนวโน้มของอตุสาหกรรม
ยานยนต์ของประเทศไทย 

 

มตทิี,ประชุม ที	ประชมุรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2555  
 

วาระที, 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ 5นสุดวันที,  30 
กันยายน 2555 

 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้แถลงตอ่ที	ประชมุวา่ งบการเงินที	เสนอตอ่
ที	ประชุมนี C เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทสิ Cนสดุวนัที	 30 กนัยายน 
2555 ซึ	งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ที	จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว สรุป
รายการที	สําคญัได้ดงันี C 
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ในปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 2,427 ล้านบาท เพิ	มขึ Cนจากปี 2554 จํานวน 471 ล้านบาท 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 24 ปัจจยัหลกัคือลกูหนี Cการค้าที	เพิ	มขึ Cนตามรายได้จากการขาย ในขณะที	มีหนี Cสิน
รวมจํานวน 868 ล้านบาท เพิ	มขึ Cนจากปี 2554 จํานวน 447 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 106 ปัจจยั
หลกัคือเจ้าหนี Cการค้าที	เพิ	มขึ Cนตามรายได้จากการขาย  เมื	อขายมากขึ Cนการสั	งซื Cอวตัถุดิบหรือสินค้า
ในการผลิตจงึมากขึ Cนเช่นเดียวกนั และอีกหนึ	งปัจจยัคือเงินกู้ระยะยาวเพื	อก่อสร้างโรงงานใหม ่ 
 

ทําให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,559 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 24 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2 ส่วนบญัชีกําไรขาดทุนของบริษัทมีรายได้รวมจํานวน 2,381 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 
จํานวน 2,217 ล้านบาท และกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ จํานวน 164 ล้านบาท จงึทํา
ให้บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 154 ล้านบาท สําหรับผลการดําเนินงาน จํานวน 9 เดือนตั Cงแต่
มกราคม – กนัยายน 2555  สืบเนื	องจากการเปลี	ยนรอบบญัชีของบริษัท   

  
มตทิี,ประชุม ที	ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท

สิ Cนสดุวนัที	 30 กนัยายน 2555 โดยที	ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก ดงันี C 

     เห็นด้วย         221,568,279 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.99995 
                  ไมเ่ห็นด้วย                   100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00005 
                   งดออกเสียง                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0 
                            รวม      221,568,379 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100 
 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 49 ราย 
  

วาระที, 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจําปี 
2555 

 นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้กลา่วชี Cแจงวา่ เมื	อที	ประชุมได้มีมติอนุมติั
งบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับปีสิ Cนสดุวนัที	 30 กนัยายน 2555 แล้ว บริษัท
มีกําไรสุทธิประจําปี 2555 เป็นเงินจํานวน 154,171,295.22 บาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้
พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2555 สรุปได้ดงันี C  
1. การจดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียนแล้ว จงึไมต้่องจดัสรรเพิ	มเติมอีก  
2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 129,900,000 

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของกําไรสุทธิประจําปี 2555 ซึ	งเป็นเงินปันผลที	บริษัทจ่ายจาก
กิจการที	ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จงึไมต้่องเสียภาษีเงินได้หกั ณ ที	จ่าย  
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ในการนี Cคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดรายชื	อผู้ ถือหุ้ น เพื	อสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที	 11 
ธนัวาคม 2555 และรวบรวมรายชื	อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบบัแก้ไข) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุ้นในวนัที	 12 ธันวาคม 2555  และกําหนดรายชื	อผู้ ถือหุ้น เพื	อสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัที	 7 กมุภาพนัธ์ 2556 และรวบรวมรายชื	อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบบัแก้ไข) โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัที	 8 กุมภาพันธ์ 2556 มีกําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที	 22 
กมุภาพนัธ์ 2556  
 

มตทิี,ประชุม ที	ประชมุมีมติอนมุติัไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายเพิ	มเติมอีก 
และให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที	เสนอข้างต้นทกุประการ โดยที	ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดงันี C 

     เห็นด้วย         221,568,279 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99995 
                  ไมเ่ห็นด้วย                   100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00005 
                   งดออกเสียง                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0 
                            รวม      221,568,379  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100 
 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 49 ราย 
 

วาระที, 5 พจิารณาเลือกตั 5งกรรมการแทนกรรมการที,ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้แจ้งวา่ เพื	อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทซึ	งกําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั Cงหมด โดยให้กรรมการที	อยู่ใน
ตําแหน่งนานที	สุดเป็นกรรมการที	ต้องออกจากตําแหน่ง ดังนั Cน จึงมีกรรมการที	จะต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในครั Cงนี Cจํานวน 3 ท่าน คือ 

1) นายทวีฉตัร   จฬุางกรู  กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา 
2) นายกรกฤช   จฬุางกรู  กรรมการ และกรรมการสรรหา 
3) นายอภินนัท์  ณ ระนอง  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
 

ทั Cงนี C บริษัทได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทํางานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ    
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื	องจากกรรมการที	ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระใน 
ครั Cงนี C เป็นบุคคลที	มีความรู้ความสามารถ มีส่วนช่วยเหลือในการบริหารงานเป็นอย่างมาก 
คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที	ประชุมพิจารณาเลือกตั Cงให้นายทวีฉัตร จุฬางกูร นายกรกฤช 
จฬุางกรู และนายอภินนัท์ ณ ระนอง กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ	ง  
 

และเพื	อเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที	ดี จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั Cง
กรรมการแทนกรรมการที	ออกจากตําแหน่งตามวาระครั Cงละ 1 ท่าน ดงันี C 
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1. นายทวีฉตัร จฬุางกรู ตําแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา 
 มตทิี,ประชุม ที	ประชมุมีมติให้เลือก นายทวีฉตัร จฬุางกรู กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  

อีกวาระหนึ	ง โดยที	ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี C 
     เห็นด้วย         219,462,879 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.04973 
                  ไมเ่ห็นด้วย                   100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00004 
                   งดออกเสียง       2,105,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.95023 
                            รวม      221,568,379 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100 
 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 49 ราย 
 

2. นายกรกฤช   จฬุางกรู ตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหา 
 มตทิี,ประชุม ที	ประชมุมีมติให้เลือก นายกรกฤช จฬุางกรู กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  

อีกวาระหนึ	ง โดยที	ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี C 
     เห็นด้วย         219,462,879 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.04973 
                  ไมเ่ห็นด้วย                   100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00004 
                   งดออกเสียง       2,105,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.95023 
                            รวม      221,568,379 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100 

 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 49 ราย 
 

3. นายอภินนัท์  ณ ระนอง ตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
         และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 มตทิี,ประชุม ที	ประชมุมีมติให้เลือก นายอภินนัท์  ณ ระนอง กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  
อีกวาระหนึ	ง โดยที	ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี C 

     เห็นด้วย         221,568,279 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99995 
                  ไมเ่ห็นด้วย                   100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00005 
                   งดออกเสียง                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
                            รวม      221,568,379  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100 
 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 49 ราย 
 

วาระที, 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2556 
  นายสริศ  พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้แถลงตอ่ที	ประชมุวา่ การจ่ายคา่ตอบแทน

กรรมการประจําปี 2556 จะต้องได้รับอนุมติัจากที	ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 
ของจํานวนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้ นที	มาประชุม คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที	ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื	อกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2556 ดงันี C  
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ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2556 
  ภายในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท 
1.  คา่เบี Cยประชมุ (ตอ่ครั Cงที	เข้าร่วมประชมุ) 
� ประธานกรรมการบริษัท      
� กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

  2. จ่ายบําเหน็จกรรมการบริษัทคิดตามอตัราของเงินปันผล 
ที	จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2555 

  1.50%  

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการสรรหา 
 

มตทิี,ประชุม ที	ประชมุมีมติอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตามรายละเอียด
ที	ได้เสนอข้างต้นทุกประการ โดยที	ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก ดงันี C 

     เห็นด้วย         221,571,279 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99995 
                  ไมเ่ห็นด้วย                   100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00005 
                   งดออกเสียง                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
                            รวม      221,571,379 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100 
 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 50 ราย 
 

วาระที, 7  พจิารณาแต่งตั 5งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2556 
   นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ ได้แถลงต่อที	ประชุมว่า คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที	ประชุมผู้ ถือหุ้ น 
พิจารณาแต่งตั Cง นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 6720 และ/หรือ นางสาว
ปราณีย์ ผลงาม ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 4987 จากบริษัทสหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจําปี 2556 และกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชี เป็นจํานวนเงิน 530,000 
บาท และคา่บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท จงึขอให้ที	ประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจารณา 

 

มตทิี,ประชุม ที	ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั Cงผู้ สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทน
ประจําปี 2556 ตามรายละเอียดที	ได้เสนอข้างต้นทุกประการ โดยที	ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี C 

     เห็นด้วย         221,571,279 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99995 
                  ไมเ่ห็นด้วย                   100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00005 
                   งดออกเสียง                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
                            รวม      221,571,379 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100 
 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 50 ราย 
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วาระที, 8 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ,มวัตถุประสงค์ 
นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จดัการ ได้แถลงต่อที	ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที	ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแก้ไขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 
ของบริษัท เพื	อรักษาบคุลากรและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรได้อย่างตอ่เนื	อง 
 

สืบเนื	องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีการขยายตวัและเติบโตอย่างต่อเนื	อง ส่งผลให้
หลาย ๆ องค์กรขาดแคลนบุคลากรที	 มีความสามารถและเชี	ยวชาญงานเฉพาะด้าน การเพิ	ม
วตัถุประสงค์ของบริษัทจํานวน 3 ข้อ เพื	อขยายขอบเขตการปฏิบติังานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฝ่ายบริหารคณุภาพ และฝ่ายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ	งแวดล้อม นบัเป็นการรักษาบุคลากร
และพฒันาศกัยภาพของบุคลากรได้อย่างต่อเนื	อง บริษัทจึงจะขอเพิ	มวตัถุประสงค์เพิ	มเติมอีก 3 ข้อ 
จากเดิม 29 ข้อ เป็น 32 ข้อ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่จากเดิมบริษัทเป็นผู้ผลิต แตจ่ะดําเนินธุรกิจการเป็นที	ปรึกษาเพิ	มเติม ซึ	งเป็นธุรกิจ
ใหม ่ อยากทราบว่ามีการกําหนดแผนการดําเนินการอย่างไร  ผลตอบแทนที	บริษัทจะได้รับเป็นเท่าไร 
และมีความเสี	ยงในการดําเนินธุรกิจนี Cอย่างไรบ้าง  
 

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า สําหรับแผนการดําเนินการเป็นที	
ปรึกษานั Cน ทางบริษัทไม่ได้คาดหวังผลกําไรมากไปกว่าการที	บุคลากรจะมีประสบการณ์และ
ความสามารถเพิ	มขึ Cนจากการดําเนินการดงักลา่ว   
 

ในปัจจุบนัธุรกิจมีการเปลี	ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที	มีความเชี	ยวชาญทั Cงใน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารคณุภาพ และความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ	งแวดล้อม ที	พบใน
หลาย ๆ องค์กร เกิดจากการที	บุคลากรปฏิบติังานในรูปแบบเดิมและแนวทางเดิมเป็นเวลานาน เกิด
ความจําเจ เบื	อหน่ายและตัดสินใจเปลี	ยนงานในที	สุด การได้ออกไปปฏิบัติงานภายนอกจะทําให้
บุคลากรได้มุมมองที	กว้างขึ Cนและมีประสบการณ์ที	หลากหลายขึ Cน ตลอดจนลดความจําเจในการ
ปฏิบติังานอีกด้วย  สง่ผลให้อตัราการลาออกของบริษัทตํ	าลง 
 

ส่วนผลตอบแทนที	บริษัทจะได้รับจากการเป็นที	ปรึกษานั Cนไม่นับเป็นรายได้หลักของบริษัท จึงให้
ความสําคญักบัผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทางอ้อมมากกว่า คือประสบการณ์และความเชี	ยวชาญ
ของบุคลากรที	เพิ	มขึ Cน  เมื	อบุคลากรมีประสบการณ์มากขึ Cน สามารถพฒันาทกัษะการปฏิบติังานของ
ตนเองได้  ก็ย่อมสามารถพัฒนางานของบริษัทได้เช่นเดียวกนั และประเด็นสําคญัที	สุดคือ สามารถ
รักษาบคุลากรที	มีศกัยภาพไว้กบับริษัทได้ 
 

และทางบริษัทไมเ่ห็นความเสี	ยงที	จะเกิดขึ Cนจากการในการดําเนินธุรกิจที	ปรึกษา เนื	องจากประโยชน์ที	
เกิดขึ Cนมีมากกวา่หลายประการ 
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มตทิี,ประชุม ที	ประชุมมีมติอนุมติัแก้ไขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ตาม
รายละเอียดที	ได้เสนอข้างต้นทุกประการ โดยที	ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติรับรอง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี C 

     เห็นด้วย         219,465,879 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.04974 
                  ไมเ่ห็นด้วย                   100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00004 
                   งดออกเสียง       2,105,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.95022 
                            รวม      221,571,379  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100 
 

ในวาระนี Cมีผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 50 ราย 
 

วาระที, 9 พจิารณาเรื,องอื,น ๆ (ถ้ามี) 
คณะกรรมการไม่มีเรื	องอื	นใดที	จะเสนอให้ที	ประชุมพิจารณาอีก จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้แสดง
ความคิดเห็นและสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดงันี C 
  
1. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ในปี 2556 ไมมี่นโยบายรถยนต์คนัแรกของรัฐบาลแล้ว บริษัทจะมีการเติบโต

ได้อย่างไร 
 

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายว่า ในภาวะปกติมีการผลิต
รถยนต์ประมาณ 2 ล้านกวา่คนัต่อปี นโยบายฯ ดงักล่าวที	เกิดในปี 2555 จึงช่วยเพิ	มจํานวนการ
ผลิตได้เพียง 100,000 คนัเท่านั Cน และช่วยเพียงปีเดียว แต่การเติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์
นั Cนจะต้องมองในระยะยาว ในปีนี Cประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยานยนต์สูงเป็นอนัดบั 10 และเป็น      
ผู้ส่งออกรถยนต์อนัดบั 6 ของโลก การติดอนัดบั 1 ใน 10 ได้อย่างรวดเร็ว เกิดจากค่ายรถยนต์
ตา่ง ๆ ตดัสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออก ตามแผนการระยะยาวของแต่ละ
คา่ยรถยนต์   
 

ดงันั Cน นโยบายรถยนต์คนัแรกของรัฐบาล จงึช่วยส่งเสริมยอดขายเพียงเล็กน้อยเท่านั Cน และจาก
การคาดการณ์ ในปี 2560 ประเทศไทยน่าจะผลิตรถยนต์ได้ถึง 3 ล้านคนั ซึ	งหากเป็นไปตามการ
คาดการณ์ดงักลา่ว บริษัทย่อมสามารถเติบโตตามอตุสาหกรรมอย่างแน่นอน 
 

2. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ นโยบายคา่แรงขั Cนตํ	าของรัฐบาล โดยเฉพาะการจ่ายเงินเดือนขั Cนตํ	าให้ระดบั
ปริญญาตรีที	 15,000 บาท มีผลกระทบตอ่ต้นทนุของบริษัทอย่างไรบ้าง 

 

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่าในการคดัเลือกบุคลากรเข้า
ปฏิบติังานบริษัทจะพิจารณาจากความสามารถและคดัเลือกเฉพาะบุคลากรที	มีศกัยภาพเท่านั Cน 
บริษัทจ่ายคา่แรงตามราคาตลาดจริงของตําแหน่งงาน เช่น  ตําแหน่งวิศวกรซึ	งค่าจ้างตั Cงต้นเกิน
กวา่ 15,000 บาทอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามทางบริษัทยงัคงสามารถบริหารและควบคมุค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี Cได้ พร้อมกับควบคมุค่าใช้จ่ายอื	น ๆ ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื	อง เพื	อให้ส่งผลกระทบ
ตอ่ต้นทนุของบริษัทให้น้อยที	สดุ 
 



- 18 - 

3. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า ปี 2555 เจ้าหนี Cการค้าที	เพิ	มขึ Cน 249 ล้านบาท นบัเป็นมลูค่าที	สงูมาก ในปี 
2556 จะมีการจดัการอย่างไร เพื	อให้เจ้าหนี Cการค้าลดลง  

 

นางกนกวรรณ งามกิจเจริญลาภ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน อธิบายว่ายอดเจ้าหนี Cการค้าที	
เพิ	มขึ Cนเป็นการปรับตามยอดขายที	เพิ	มมากขึ Cน 

 

 นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายเสริมว่า ตามที	ทราบกันดีว่า
ในช่วงปลายปี 2554 เกิดอทุกภยัครั Cงใหญ่ในประเทศไทย ยอดขายในไตรมาสที	 4 ประจําปี 2554 
จงึลดลง แตกต่างจากไตรมาสที	 3 ประจําปี 2555  ซึ	งเป็นช่วงที	ผู้บริโภคมีความต้องการสงูมาก 
ดงันั Cนตวัเลขแสดงเจ้าหนี Cการค้าในไตรมาสที	 4 ประจําปี 2554 เมื	อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที	 3 
ประจําปี 2555 จงึไมส่ามารถสะท้อนถงึข้อมลูที	แท้จริงได้ 

 

4. ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะวา่ เรื	องสําคญั 2 ด้านที	บริษัทควรให้ความสําคญั คือ ด้านการวิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ โดยเน้นการลดต้นทุนวตัถุดิบการผลิตอย่างจริงจงั หากบริษัทสามารถดําเนินการได้ 
ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จํานวนมาก และอีกด้านคือการใช้กําลังการผลิตให้คุ้มค่า 
โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ชดุควบคมุรางกระจกรถยนต์ ที	ปัจจุบนัมีการใช้กําลงัการผลิตเพียงร้อยละ 
20 และมีสว่นแบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ 20 เท่านั Cน  หากสามารถบริหารจดัการใช้กําลงัการ
ผลิตมากขึ Cนได้  ก็จะทําให้ต้นทุนคงที	ในการดําเนินการลดลงได้ แต่หากทางบริษัทได้ดําเนินการ
แล้วในสองด้านที	กลา่วไปข้างต้น ขอให้ชี Cแจงให้ทราบตอ่ไป 
 

นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า บริษัทได้ดําเนินงานวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ ตามที	ผู้ ถือหุ้นได้กลา่วมาอย่างต่อเนื	องในหลายปีที	ผ่านมา ซึ	งรวมออกมาเป็น
ผลการดําเนินงานแตล่ะปี แตท่างบริษัทไมไ่ด้นํารายละเอียดมาชี Cแจง เนื	องจากรายการวตัถุดิบที	
ดําเนินการวิจัยและพัฒนามีจํานวนหลายรายการ และเห็นว่าเป็นพื Cนฐานการบริหารงานปกติ  
ตลอดจนเป็นนโยบายของลกูค้าที	กําหนดให้ผู้ผลิตชิ Cนสว่นทกุรายทําการลดต้นทนุวตัถดิุบลงตาม
เป้าหมายที	กําหนด  และผลที	ปรากฎคือบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างดี  โดยส่วนงานวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบโดยฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายห้องปฏิบัติการ ก็
ยงัคงมีงานวิจยัและพฒันาอย่างตอ่เนื	องตลอดหลายปีที	ผ่านมา 
 

และด้านการใช้กําลังการผลิตให้คุ้มค่า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรางกระจกรถยนต์นั Cน 
ข้อเท็จจริงคือ แม้จะเป็นสินค้าชื	อเดียวกัน ลูกค้ารายเดียวกัน แต่ก็จะต้องใช้ไลน์การผลิตที	
ต่างกัน เนื	องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันมาก บางส่วนเป็นผล
จากการลดต้นทนุ สง่ผลให้ไลน์การผลิตเดิมไมส่ามารถใช้ได้ และไมส่ามารถยกเลิกได้  เนื	องจาก
ยงัคงมีการใช้งานรถยนต์รุ่นนั Cน ๆ อยู่ในปัจจบุนั  บริษัทจงึจําเป็นต้องสร้างไลน์การผลิตใหม่ โดย
ปัจจบุนัมี 5 ไลน์การผลิต ซึ	งในแต่ละไลน์ที	มีอตัราการใช้กําลงัการผลิตร้อยละ 20 นั Cนเป็นความ
จําเป็นเนื	องจากการออกแบบเท่านั Cน ไมเ่กี	ยวข้องกบัการบริหารหรือการทําการตลาดแตอ่ย่างใด  
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อย่างไรก็ตามกรรมการผู้ จัดการจะหารือกับฝ่ายที	เกี	ยวข้อง เพื	อหาแนวทางปรับปรุงการ
ดําเนินการตอ่ไป 
 

5. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ เงินปันผล 50 สตางค์ตอ่หุ้น เป็นเงินปันผลสําหรับ 10 เดือนใช่หรือไม ่
 

นางกสิตา พิทกัษ์สงคราม เลขานกุารบริษัท อธิบายวา่เงินปันผล 50 สตางค์ตอ่หุ้น เป็นเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 จํานวน 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555) 

 

6. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า กรรมการที	ครบวาระต้องออกตามวาระ สามารถเลือกกลบัเข้าใหม่ได้อีกกี	
วาระตอ่เนื	องกนั หรือสามารถรับตําแหน่งตอ่ได้หากได้รับการคดัเลือกอีก 
 

นางกสิตา พิทกัษ์สงคราม เลขานุการบริษัท อธิบายว่ากรรมการที	ครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ สามารถได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้ต่อเนื	องกนั โดยไม่มีกําหนดจํานวนครั Cง 
หากทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอเพื	อขออนุมติัจากผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้น
อนมุติัให้เข้าดํารงตําแหน่งใหมอี่กครั Cง 

 

7. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า โอกาสของรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศอินโดนีเซียและอินเดีย 
เป็นอย่างไร 
 

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายว่า ประเทศอินโดนีเซียมี
ประชากรประมาณ 300 ล้านคน มีการผลิตรถจกัรยานยนต์ประมาณ 8 ล้านคนัตอ่ปี และรถยนต์
ประมาณ 1.2 ล้านคนัตอ่ปี ในมมุมองของตนตามที	ได้ศกึษามา เห็นวา่ประเทศอินโดนีเซียเป็นอีก
ประเทศที	 มีโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์สูง เนื	องจากอัตราการใช้
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ต่อคนยังตํ	าอยู่ ส่งผลให้ผู้ ผลิตยานยนต์มาเปิดตลาดกันอย่าง
ตอ่เนื	องเช่นเดียวกบัประเทศไทย 
 

สําหรับประเทศอินเดีย มีประชากรจํานวนมาก ผู้ ผลิตยานยนต์ก็มีจํานวนมากเช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม มีเงื	อนไขว่าบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ที	ต้องการลงทุนในอินเดียจะต้องเป็นบริษัทร่วม
ทนุเท่านั Cน และการผลิตเน้นเพื	อใช้งานภายในประเทศมากกวา่การสง่ออก  
 
ข้อที	จะบ่งชี Cได้อย่างชดัเจนวา่อตุสาหกรรมมีการเติบโตหรือไม ่คือเศรษฐกิจพื Cนฐานเติบโตหรือไม ่ 
เศรษฐกิจจะเติบโตได้ ประชากรต้องมีความรู้และมีรายได้ 
 
เมื	อเทียบประเทศไทยกบัสองประเทศข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้ประชากรไทยจะมีจํานวนน้อยกว่า
มาก แตมี่ความรู้และมีรายได้ตอ่หวัที	สงูกว่า ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยสงูกว่าเช่นกนั  
ประกอบกบัประเทศไทยมีจดุแข็งคือ เป็นศนูย์กลางการส่งออกของภูมิภาคอาเซียน  จึงทําให้เรา
เป็นฐานการสง่ออกยานยนต์ได้เป็นอย่างดี  ระดบัคณุภาพงานที	ผลิตจากประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับจากลกูค้ามากกว่า ทําให้ผู้ผลิตยานยนต์ทุกรายยังคงให้ความเชื	อมั	นในการลงทุนสร้าง
ฐานการผลิตในประเทศไทยมากกวา่ประเทศอินโดนีเซียและอินเดีย 
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8. ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า กําไรขั Cนต้นปี 2555 เหตใุดจึงมีแนวโน้มลดลง และในภาวะปกติควรอยู่ที	
เท่าใด 
 

นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่ากําไรขั Cนต้นที	ลดลงในปี 2555 
สืบเนื	องจากช่วง 3 เดือนแรกของปี ลกูค้าหลกัของบริษัทที	ได้รับผลกระทบจากอทุกภยัครั Cงใหญ่
ของประเทศไทยในปี 2554 ยงัไมส่ามารถกลบัมาผลิตได้ รวมทั Cงบริษัทไมมี่นโยบายจ้างพนกังาน
ออกหรือลดค่าจ้าง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดําเนินงานยงัคงเกิดขึ Cนอยู่ สวนทางกับ
รายได้จากการขายของบริษัทที	ลดลงจํานวนมาก 
 

ทั Cงนี Cทางฝ่ายบริหารของบริษัทจะยงัคงพยายามรักษาอตัรากําไรขั Cนต้นให้ดีขึ Cนอย่างตอ่เนื	อง 
 

9. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ คา่เงินเยนมีผลตอ่ต้นทนุของบริษัทหรือไม ่
 

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายว่า ปัจจุบันบริษัทมีการนําเข้า
โดยจ่ายเป็นสกุลเงินเยนประมาณร้อยละ 15 – 20 ลดลงจากเดิมร้อยละ 30 ในอดีต เนื	องจาก
บริษัทมีการร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตหลาย ๆ รายที	มีศกัยภาพในการปรับปรุงและพฒันาชิ Cนงาน
ร่วมกนัอย่างต่อเนื	อง ทําให้บริษัทมีการนําเข้าชิ Cนส่วนจากประเทศอื	น ๆ นอกเหนือจากประเทศ
ญี	ปุ่ น ผลกระทบจากคา่เงินเยนจงึลดลง ประกอบกบัอตัราคา่เงินบาทที	แข็งตวัขึ Cน   
 

10. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ คูแ่ข่งจากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไร 
 

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ปัจจุบนัผู้ผลิตยานยนต์ทั	ว
โลก มีนโยบายการจัดซื Cอโดยจัดหาจากทั	วโลก เมื	อมีเครือขายอยู่ทั	วโลก โอกาสในการจัดหา
วตัถุดิบหรือสินค้าจากผู้ผลิตจึงไม่ได้จํากดัอยู่ที	ใดที	หนึ	งเท่านั Cน และทางบริษัทเองไม่ได้มองว่า
บริษัทใดเป็นคู่แข่ง แต่มองความสามารถในการลดต้นทุนและพัฒนาสิ	งใหม่ ๆ ที	จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า ไม่เพียงแต่ประเทศจีนหรือสหรัฐอเมริกาเท่านั Cน 
ประเทศอื	น ๆ ที	มีความสามารถในการผลิต ลกูค้าก็ให้ความสนใจ โดยพิจารณาว่าสามารถผลิต
ได้ตรงตามที	ต้องการหรือไม ่และผลิตได้ในราคาเท่าไร 
 
แตส่ําหรับสายควบคมุยานยนต์ ถือเป็นชิ Cนส่วนที	ไม่สามารถผลิตได้ง่าย ๆ  ต้องอาศยัเทคโนโลยี 
และความเชี	ยวชาญในการผลิตสงู  ผู้ผลิตบางรายอาจจะทําการผลิตได้ แตไ่มมี่คณุภาพในระดบั 
OEM (Original Equipment Manufacturer หมายถึงการรับจ้างผลิตสินค้าให้กบัแบรนด์ต่าง ๆ 
ตามแบบที	ลูกค้ากําหนด) และในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตยานยนต์ต่างทราบดีว่าผู้ผลิตรายใดมี
คณุภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนบริษัทที	นําราคามาเปรียบเทียบกนัเป็นอย่างไร 
 

ดงันั Cน  บริษัทจึงยงัคงพยายามในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื	อง เพื	อให้มีโอกาสในการรับคําสั	งซื Cอ
จากลกูค้ามากยิ	งขึ Cน 
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11. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ จากการสร้างโรงงานใหม ่อตัรากําลงัการผลิตใหมเ่ป็นเท่าไร 
 

นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายว่า เดิมคาดการณ์ว่าโรงงานที	
สร้างเมื	อปี 2550 จะสามารถรองรับคําสั	งซื Cอได้ 7 – 10 ปี แตเ่มื	อถงึปี 2555 พื Cนที	ที	ใช้ในการผลิต
ก็เกือบไม่เพียงพอ เนื	องจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการสร้าง
โรงงานใหม ่ซึ	งพื Cนที	ในโรงงานใหมจ่ดัเป็นพื Cนที	เอนกประสงค์ มีขนาดร้อยละ 75 ของพื Cนที	โรงงาน
ปัจจบุนั สามารถรองรับคําสั	งซื Cอได้อีกประมาณ 10 ปี นบัจากปี 2555 
 

ส่วนอตัรากําลงัการผลิตในปี 2554 โดยเฉลี	ยอยู่ที	 2.5 ล้านเส้นต่อเดือน และปี 2555 โดยเฉลี	ย
อยู่ที	 3 ล้านเส้นตอ่เดือน อตัรากําลงัการผลิตจะขึ Cนอยู่กบัไลน์การผลิต เนื	องจากงานไม่ได้อาศยั
เครื	องจกัรเป็นหลกัในการผลิต ทําให้ภาพรวมการใช้กําลงัการผลิตปัจจุบนัอยู่ที	ร้อยละ 70 – 80 
เมื	ออตัรากําลงัการผลิตไปถึงร้อยละ 80 ทางบริษัทจะพิจารณาเพิ	มกําลงัการผลิตหรือไลน์การ
ผลิตโดยอ้างอิงตามประมาณการที	ได้รับจากลกูค้า  
 
จงึเชื	อมั	นได้วา่ ไลน์การผลิตของบริษัทในปัจจบุนัจะยงัคงสามารถรองรับคําสั	งซื Cอที	จะเพิ	มขึ Cนใน
ปี 2556 ได้ตามประมาณการของผู้ผลิตจํานวน 2.5 ล้านคนั   

 

12. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ การเติบโตของ TSC ใน 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร 
 

นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า ตามวิสยัทศัน์ของบริษัท จะ
พฒันาบริษัททั Cงด้านการขาย โดยการขยายตลาดในต่างประเทศให้มากขึ Cน  จะพฒันาการวิจัย
และพฒันา รวมทั Cงคณุภาพสินค้าให้อยู่ในระดบัมาตรฐานสากล 
 

สําหรับสินค้าใหม่ในกลุ่มสายควบคมุยานยนต์ที	จะเกิดขึ Cนใน 1 – 2 ปีข้างหน้า ได้แก่ กระจก
หน้าต่างด้านหลัง (ระบบไฟฟ้า) ซึ	งเกิดขึ Cนตามความต้องการของผู้ บริโภคเป็นหลัก และใน
อนาคต หากความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี	ยนแปลง บริษัทก็มั	นใจว่ามีความพร้อมในการ
ผลิตและออกแบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคู่ค้า คือ Hi-Lex Corporation ที	มีความ
เชี	ยวชาญที	สดุในประเทศญี	ปุ่ นในด้านการผลิตสายควบคมุยานยนต์ 
 
จึงสรุปได้ว่าใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีการพฒันาขึ Cนอย่างต่อเนื	อง มียอดการผลิตสงูขึ Cน และ
ยอดขายเติบโตขึ Cนตามแนวโน้มของอตุสาหกรรมยานยนต์อย่างแน่นอน 
 

13.  ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ เหตใุดจงึตดัวาระที	เกี	ยวข้องกบั ESOP-W1 ออก และตอ่ไปจะยงัมีหรือไม ่
 

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ อธิบายว่า คณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นวา่ยงัมีรายละเอียดบางประการเกี	ยวกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที	จะซื Cอ
หุ้นสามัญเพิ	มทุนของบริษัทแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั Cงที	 1 (ESOP-W1) ไม่
ครบถ้วน คณะกรรมการจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพิ	มเติม จึงขอถอนวาระที	
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เกี	ยวข้องกบั ESOP-W1 ได้แก่ วาระที	 8 – 13 ออก ตามที	ได้เรียนแจ้งผู้ ถือหุ้นทกุท่านก่อนเริ	มการ
ประชมุ  ซึ	งทางบริษัทจะยงัคงพิจารณาโครงการนี Cตอ่ไป เนื	องจากเกิดประโยชน์กบัทกุฝ่าย 
 

14. ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ความหมายของคําวา่ “ยอดขาย” และ “ยอดผลิต” แตกตา่งกนัอย่างไร 
 

นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า “ยอดขาย” หมายถึง จํานวน
ที	ขายภายในประเทศเท่านั Cน ส่วน “ยอดผลิต” หมายถึง จํานวนที	ผลิตทั Cงหมด ทั Cงการผลิตเพื	อ
สง่ออกและผลิตเพื	อขายภายในประเทศ 
 

 สดุท้ายประธานได้กลา่วในนามของคณะกรรมการบริษัท  ขอบคณุผู้ ถือหุ้นที	มาร่วมประชุม ขอบคณุ
สําหรับความไว้วางใจ  เชื	อมั	นและให้การสนบัสนนุบริษัทด้วยดีเสมอมา  

 

 คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความมุ่งมั	น และจะพยายามอย่างเต็มที	ในการนําพาบริษัทไปสู่การ
เป็นผู้ผลิตสายควบคมุยานยนต์ระดบัโลกอย่างยั	งยืนตอ่ไป 

    
ปิดการประชมุเวลา 11.30 น.                                           
               
 
 
 ลงชื	อ          สรรเสริญ  จฬุางกรู ประธานที	ประชมุ 

 (นายสรรเสริญ  จฬุางกรู) 
     ประธานกรรมการ                               

 
 
 
 ลงชื	อ   กสิตา  พิทกัษ์สงคราม  ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
                                                                 (นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม) 
                                                                           เลขานกุารบริษัท 


