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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 (ประกอบวาระที่ 1) 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
 
 

วัน เวลา และสถานที่  
ประชุมเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนาเลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม                                                 
1. นายสรรเสริญ  จุฬางกูร        ประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายสริศ      พัฒนะเมลือง  กรรมการ 

กรรมการผู้จัดการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายทวีฉัตร   จุฬางกูร  กรรมการ 
4. นายกรกฤช  จุฬางกูร  กรรมการ 
5. นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ  กรรมการ 
6. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง กรรมการ 
7. นายปริญญา ไววัฒนา  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

8. นายฉัตรชัย    เอียสกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

8. นายอภินันท์   ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

10. นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

      

คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90.90 ของกรรมการท้ังหมด 
กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมากาโต  เทราอุรา กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ   ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
2. นางสาวธิตา  เธียรพฤทธิ์  ผู้จัดการตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
3. นางสาวสินีนุช   ศรีธรรมา  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
4. นางกสิตา   พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท 
 
ก่อนประชุม 
นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยด าเนินการประชุม กล่าวชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบขั้นตอนการด าเนินการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น  ประจ าปี 2560 ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการประชุม 

ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธานท่ีประชุมจะชี้แจงต่อท่ีประชุมใน
รายละเอียดของแต่ละวาระ 
2. สิทธิในการแสดงความเห็น 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เชิญท่ีไมโครโฟน และแนะน าตัวโดย
การบอกชื่อ-สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะ ก็ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย เพื่อบันทึกข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ชื่อผู้ถือหุ้นลงในรายงาน
การประชุม  หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ  เกี่ยวกับบริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระ
อื่นๆ หรือน าส่งค าถามโดยกรอกลงในแบบฟอร์มค าถามที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน แล้วน าส่งให้เจ้าหน้าท่ีเพื่อชี้แจงในท่ีประชุมต่อไป 
3. วิธีการลงคะแนน 

3.1 ใช้วิธีการลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและน าส่งให้เจ้าหน้าท่ี โดยในบัตรแต่ละใบจะแสดง
หมายเลขและชื่อวาระก ากับไว้แล้ว 

3.2 ลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ช่วยด าเนินการประชุมจะแจ้ง
ให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึ้น จากน้ันเจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปเก็บใบ
ลงคะแนนในส่วนท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อรวบรวมคะแนน  

3.3 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”, 
“งดออกเสียง”  และ “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระเท่าน้ัน และจะน าคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ดังกล่าวน้ัน หักออก
จากจ านวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระน้ันๆ และการ
สรุปคะแนนเสียงของทุกวาระจะน าเสนอภายหลังจากช่วงถาม – ตอบ ส าหรับบัตรเสียท่ีน ามานับเป็นปีแรกน้ัน หมายถึง บัตรคะแนนท่ีลงเสียง 
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ท่ีไม่ได้มีการลงลายมือชื่อก ากับไว้หรือมีการลงคะแนนเสียงไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นน้ัน  บริษัทได้น าคะแนนเสียงการลงมติตามวาระน้ันๆ 
ของผู้ถือหุ้นท่ี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วท้ังหมด 

3.4 ส าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนทุกใบ 
3.5 ในทุกวาระของการประชุม เมื่อมีการเก็บใบลงคะแนนจากท่ีประชุมเสร็จสิ้นแล้ว  หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่งใบลงคะแนนในส่วนท่ี “ไม่เห็น

ด้วย”, “งดออกเสียง”  และ “บัตรเสีย”  เพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนดังกล่าวของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย” 
3.6 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าท่ีท่ีจุดลงทะเบียนจะไม่ออกใบลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์

ประชุม  ส าหรับวาระการประชุมที่มีการน าเสนอต่อท่ีประชุมแล้ว 
3.7 ส าหรับใบลงคะแนนในส่วนท่ี  “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนท่ีไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม   หรือในกรณีท่ี 

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ี ณ จุดนับคะแนนก่อนออกจากท่ีประชุม 
3.8 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน  ท้ังน้ีเพื่อความถูกต้องและสามารถ

ตรวจสอบได ้
4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้า 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ  ตั้งแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 และสิ้นสุดในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559  เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุม  และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
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ประชุมในครั้งน้ีและไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแต่
อย่างใด  นอกจากน้ีเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัทมา
เป็นการล่วงหน้า ภายในวันท่ี 10 มกราคม 2560 ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งค าถาม 
 

จากน้ันนางกสิตา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยด าเนินการประชุม  ได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการผู้บริหาร  ผู้สอบบัญชี (รายชื่อดัง
รายละเอียดข้างต้น)  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ท่าน  เป็นตัวแทนอิสระและ
คนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ซึ่งนายศิววงศ์ บุษเกตุ ผู้รับมอบฉันทะจากนายทรงศักดิ์ นิกรมาลา
กุล ได้แสดงความประสงค์เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนดังกล่าว 
 

และเพื่อให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรับโทรศัพท์เป็นระบบสั่น  
 

เริ่มประชุม 
นายสรรเสริญ  จุฬางกูร ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ประธานแจ้งว่าการประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของ
บริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 28 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 215,268,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจ านวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานท่ี
ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม 
ประธานท่ีประชุม แจ้งต่อไปว่าในวันน้ีมีวาระการประชุมท้ังหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
 

ประธานท่ีประชุม มอบหมายให้นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช่วยประธานท่ีประชุม ในการด าเนินการประชุม
ต่อไป  
 

จากน้ันนายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้น าเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ดังต่อไปน้ี  
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าป ี2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2559 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับ
ท่ี 2)  โดยมีวาระทั้งหมดจ านวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดท่ีส าคัญท่ีผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ดังนั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว   
 

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปน้ี 
-ไม่มี- 
 

มติในวาระน้ีต้องมีมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 
2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย         215,268,778 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 215,268,778 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 29 ราย 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ท่ีผ่านมา 
รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจ าปีท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3) โดยมี
รายละเอียดท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2559 มียอดผลิตรถยนต์รวมจ านวน 1.944 ล้านคัน เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการช่วง
ต้นปี 2559 ลดลงร้อยละ 3 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีจ านวน 1.913 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และรถจักรยานยนต์ 
(เฉพาะที่เป็น CBU) รวมจ านวน 1.820 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการณ์ช่วงต้นปี 2559 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 ท่ีมียอดผลิตจ านวน 1.807 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1  (ท่ีมา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันท่ี 
18 มกราคม 2560) 
 

 ผลการด าเนินงาน พิจารณาปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 
สายควบคุมรถยนต์  
สัดส่วนยอดขายร้อยละ 68 ยอดการผลิต 30 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 70 
สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 
สัดส่วนยอดขายร้อยละ 12 ยอดการผลิต 7 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 88 
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 1 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 15 
 

ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก 
สายควบคุมรถยนต์ ตามล าดับได้แก่   
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
สายควบคุมรถจักรยานยนต ์ตามล าดับได้แก่   
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด 
บริษัท คาวา  ซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จ ากัด   
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ตามล าดับได้แก่   
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด   
บริษัท นิสสัน ไทยแลนด์ จ ากัด 

 ยอดขาย 
เปรียบเทียบตามรอบบัญชีของบริษัท ยอดขายลดลง 103.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.68  เน่ืองมาจากลูกค้ามีการเลื่อน
แผนการผลิตรถยนต์ออกไป 

 

 ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ในปี 2558 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ “ดีมาก” ส่วนในปี 2559 บริษัทได้ผลคะแนนสูงขึ้นอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งมีคะแนนอยู่
ท่ี 93 คะแนน โดยประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective Action Coalition) 
หลังจากได้สมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2558 และได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตไปเมื่อ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 ส าหรับในปี 2559 น้ี บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2559 
 

 โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
ในปี 2558 บริษัทได้การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ส าหรับในปี 2559 บริษัทได้รับ
การรับรองสูงขึ้นเป็นระดับ 4 แสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงในวาระน้ี มีดังต่อไปน้ี 
-ไม่มี- 
 

ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 
 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินท่ีเสนอต่อท่ีประชุมน้ี เป็นงบแสดง

ฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ท่ีจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3) สรุปรายการท่ีส าคัญได้ดังนี้ 
 

ในปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 2,751 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาทจากปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ปัจจัยหลักคือ 
ค่าเสื่อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีการลงทุนไว้ ในขณะท่ีบริษัทมีหน้ีสินรวมจ านวน 1,112 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 
เป็นเงิน 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 
 

กิจกรรมดังกล่าวท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2558 คือ จาก 1,650 ล้านบาท เป็น 1,639 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1  
 

ส่วนบัญชีก าไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,724 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 104 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.68 
และมีรายได้รวมปี 2559 จ านวน 2,757 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.80 และมี
ค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 จ านวน 2,595 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.03 
จึงท าให้บริษัทมีผลก าไรสุทธิปี 2559 เป็นจ านวน 132 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ  4.77 ลดลง
ร้อยละ 8.96 จากปี 2558 ท่ีมีผลก าไรสุทธิจ านวน 144 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็นร้อยละ 5.04   
 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A : Management Discussion and Analysis) 
นางสาวสินีนุช  ศรีธรรมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  รายงานค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน   ดังนี้ 
 

อัตราส่วนก าไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2559 ต่ ากว่าปี 2558 เน่ืองจากต้นทุนขายลดลงในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า
ยอดขาย 
 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2559 ต่ ากว่าปี 2558 เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
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อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2559 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2558  เน่ืองจากบริษัทท าการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย์เพื่อใช้ในการลงทุน และมีการจ่ายช าระเงินกู้ระยะสั้น 
อัตราหน้ีสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558 
 

รายได้จากการขายในปี 2559 เท่ากับ 2,724.17 ล้านบาท ลดลง 103.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.68 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีความไม่แน่นอน และสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัว 
 

ก าไรสุทธิของปี 2559 เท่ากับ 131.51 ล้านบาทต่ ากว่าปี 2558 ท่ีมีก าไรสุทธิ 144.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.96 
เน่ืองจากยอดขายลดลง และมีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 19 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท 
 

ในปี 2559 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจ านวนท้ังสิ้น 1.9 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
 

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองในปี
หน้า โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ น่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนท่ีเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมี
ความส าคัญ ปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ 
 

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปน้ี 
-ไม่มี- 
 

มติในวาระน้ีต้องมีมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย         215,271,478 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 215,271,478 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 30 ราย 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
 นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เมื่อท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไร

ขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 แล้ว บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงินจ านวน 137,195,537 ล้านบาท 
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจัดสรรก าไรประจ าปี 2559 ดังนี้  
1. การจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

ปัจจุบันบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก  
 

2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทโดยรวม  จึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) รวมเป็น 129,900,000 
บาท (หน่ึงร้อยย่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2559  
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โดยได้จ่ าย เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี  2559 หุ้นละ  0.25 บาท คงเหลือจ่ ายเงินปันผล 
งวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเงินท่ีจ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 64,950,000 บาท   

 

ซึ่งบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 31 มกราคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
(พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560  มีก าหนดจ่ายเงินปันผลภายใน
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ก าไรสุทธิจากกิจการ
ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
 

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปน้ี 
1. นางสาวอรุณรัตน์ ชูชัยรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้มากกว่าร้อยละ 25 ของ

ก าไรสุทธิได้หรือไม่ 
 

นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นน่าจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อน้ี 
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิอยู่แล้ว ในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทก็ได้จ่ายเงิน
ปันผลสูงกว่าร้อยละ 25 มาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่นในปี 2559 บริษัทมีผลก าไรสุทธิ 137 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปัน
ผลท้ังหมดเป็นเงิน 129.90 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 95 ของก าไรสุทธิ  

 

มติในวาระน้ีต้องมีมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย           เห็นด้วย         217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 32 ราย 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ก่อนท่ีจะเริ่มพิจารณาในวาระน้ี เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท้ัง 3 ท่านท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ คือ นายสริศ พัฒนะเมลือง, นายคาซูฮิโร 
ทาเคชิตะ และนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ได้แสดงความประสงค์ขอออกจากท่ีประชุม และไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณา
และลงมติของที่ประชุม  

  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งน้ัน ในการประชุมน้ีจึงมีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน คือ 
1) นายสริศ พัฒนะเมลือง  กรรมการ 
2) นายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ  กรรมการ 
3) นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง  กรรมการ 
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จ า ก ก า ร ท่ี บ ริ ษั ท ไ ด้ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ใ ช้ สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ส น อ ชื่ อ บุ ค ค ล ท่ี มี คุ ณ สม บั ติ เ ห ม า ะ ส ม เ พื่ อ 
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 
2559 ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทก าหนดน้ัน ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแต่อย่างใด 
คณ ะก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ก า หน ดค่ า ต อ บ แท น  โ ด ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ง ด แ ส ด ง ค ว าม คิ ด เ ห็ น  
ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษัท ท่ีผ่านมากรรมการท้ัง 
3 ท่าน ได้ทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี  โดยกรรมการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึง
เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หน่ึง 

 

นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท  ชี้แจงเพิ่มว่า รายละเอียดและประสบการณ์การท างานของกรรมการแต่ละท่าน 
ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป 

 

 ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปน้ี 
 -ไม่มี- 

 
มติในวาระน้ีต้องมีมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

และเพื่อเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการครั้งละ 1 
ท่าน ดังนี ้
1. นายสริศ พัฒนะเมลือง  กรรมการ 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายสริศ พัฒนะเมลือง กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย           เห็นด้วย         217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 32 ราย 
 

2. นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ  กรรมการ 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนน

เสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย           เห็นด้วย         217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 32 ราย 
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3. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง กรรมการ 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงด้วย

คะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย           เห็นด้วย         217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 32 ราย 
 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 
  นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
โดยอ้างอิงจากกิจการท่ีมีรายได้ในระดับเดียวกัน  รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และก าไร 
สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจ านวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 รายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2559 ปี 2560 
1. ค่าตอบแทนประจ าปี โดยมีวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท 6 ล้านบาท 

1. 1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) 
 ประธานกรรมการบริษัท      
 กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 6 

  1.2 บ าเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% 
ของเงินปันผลท่ีจ่าย 

1.50% / 
ปี 2558 

1.50% / 
ปี 2559 

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ  ค่าตอบแทนกรณีกรรมการ
ลาออกหรือพ้นจาก

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรณีกรรมการ
ลาออกหรือ 

พ้นจากต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง 
 กรรมการต้องด ารงต าแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน 
 จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากต าแหน่ง โดยก าหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีการลาออก

หรือพ้นจากต าแหน่งมีผลบังคับ 
 ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ท้ังปี / 12) x จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) 

 

 ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปน้ี 
 -ไม่มี- 

 

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียง 
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 



 

- 18 - 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 ตาม
รายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย           เห็นด้วย         217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 32 ราย 
 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
   นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดมาตรา 120 และ

แนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี ท้ังน้ี สามารถแต่งตั้งบุคคลท่ีเป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ท าหน้าท่ีไม่เกิน 5 
รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

 
  คณะก ร ร มกา ร ต ร วจ สอบและคณะก ร ร ม กา รบ ริ ษั ท ไ ด้ พิ จ า รณ าแล้ ว  เ ห็ นสมคว ร ใ ห้ เ ส นอต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม  

ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560  ดังต่อไปน้ี 
1. นายกฤษฎา  เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4958  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2557) และ/หรือ  
2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3853  
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา) และ/หรือ 
3. นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5238  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558 และ 2559)  
 

จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
นับจนถึงงวดบัญชีปี 2559 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีท่ีสี่  นาง
พูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีท่ีสาม 
 

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด พร้อมท้ังก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560  เป็นจ านวนเงิน 1,130,000 บาท  
แบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบประจ าปี 650,000 บาท และค่าสอบทานงบไตรมาส 480,000 บาท  ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI 
จ านวน 240,000 บาท 
 

ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  จึงขอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
 

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปน้ี 
-ไม่มี- 
 

มติในวาระน้ีต้องมีมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ตาม
รายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย           เห็นด้วย         217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
 รวม 217,021,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 32 ราย 
 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
วาระน้ีก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสังสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ 
(ถ้ามี)  จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติใดๆ ในวาระนี้ 
 

จากน้ันนายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  จึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุป
เนื้อหาได้ดังนี ้
 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่า ในปี 2562 ประเทศไทยน่าจะผลิตรถยนต์ได้ถึง 3 ล้านคัน เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์
หลายรายยังคงใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตท้ังส าหรับขายในประเทศและเพื่อการส่งออกอย่างต่อเนื่อง   
 

โครงการอีโคคาร์ 1 ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี มีบริษัทท่ีเข้าร่วมท้ังหมด 5 ราย ได้แก่ นิสสัน  ซูซูกิ  ฮอนด้า  มิตซู
บิชิ และโตโยต้า ทุกบริษัทสามารถท าการผลิตได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ส่วนโครงการอีโคคาร์ 2 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม
ท้ังหมด 10 ราย ประกอบด้วย 5 รายเดิม และฟอร์ด  มาสด้า เอ็มจี  โฟล์คสวาเกน จีเอ็ม (ภายหลังจีเอ็มได้ขอถอนตัวออกไป) 
โดยมีข้อก าหนดข้อหน่ึงคือ ในระยะเวลา 1 ปี จะต้องผลิตรถยนต์ได้ 1 แสนคัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะท าให้ประเทศไทยมียอด
ผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นกว่า 9 แสนคัน เป็นการย้ าให้เห็นว่า ผู้ผลิตรถยนต์ยังคงมีความเชื่อมั่นท่ีจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
ท่ีและส่งออกต่อไป  
 

ข่าวสารต่างๆ ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
นิสสันและมิตซูบิชิ   นิสสันได้เข้าไปถือหุ้นของมิตซูบิชิในสัดส่วนกว่าร้อยละ 34 ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท เน่ืองจากนิส

สันเป็นลูกค้าส าคัญและมีเครือข่ายการผลิตอยู่ท่ัวโลก อีกท้ังด้วยนโยบายการจัดซื้อของนิส
สัน บริษัทมีโอกาสเพิ่มยอดขายสายควบคุมรถยนต์ให้กับมิตซูบิชิในประเทศอื่นๆ ด้วย 

 

มาสด้าและอีซูซุ ท้ังสองผู้ผลิตได้ร่วมมือกันพัฒนารถกระบะคันใหม่ของมาสด้า คือรุ่น BT-50 ซึ่งบริษัทได้รับ
ความไว้วางใจจากมาสด้าให้ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ตลอดมา จึงนับว่าเป็น
โอกาสที่ดีมากท่ีมาสด้าและอีซูซุจะมีการร่วมมือกันในครั้งนี้ 

 

โฟล์คสวาเกน มีการย้ายส านักงานจัดซื้อจากประเทศมาเลเซียมายังประเทศไทย โดยส านักงานน้ีจะท า
หน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดหาชิ้นส่วนการผลิตในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าไป
เป็นหน่ึงในรายช่ือผู้ผลิตของโฟล์คสวาเกนเรียบร้อยแล้ว   

 

บีเอ็มดับเบิลยู มีการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดหาจัดชิ้นส่วน เน่ืองจากผู้ผลิตส่วนใหญ่อยู่ใน
ประเทศไทย และด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีดี เหมาะสมกับการกระจายสินค้าและขยาย
การส่งออก ท าให้ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตได้ จึงคาดว่าจะได้รับค าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 
จากการสนับสนุนของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทั้งการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง, สนามบินอู่ตะเภา 
และโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ท าให้กลุ่มธุรกิจยานยนต์ ปิโตรเคมี และโลจิสติกส์ ท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้หลักให้กับ
ประเทศ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่าน้ี โดยจะช่วยเพิ่มโอกาสใน
การส่งออกและเพิ่มยอดขายให้มาก อีกท้ังลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยท่ีเป็นจุดศูนย์กลางไปสู่ประเทศต่างๆ ใ น
ภูมิภาคน้ัน จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นผู้ผลิตและส่งออกยานยนต์อันดับต้นๆ ของเอเชียได้ 

 

จากน้ัน เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  นายวีระศักดิ์ ชนะรุ่งเรืองกิจ ผู้รับมอบฉันทะของนายสมบูรณ์ เวทย์วิไล สอบถามว่า บริษัทคาดว่าจะรับงานในโครงการอี
โคคาร์ 2 กี่โมเดล และลูกค้ารายใหม่ที่บริษัทคาดหวังจะได้ในอนาคตอันใกล้นี้มีรายใดบ้าง 

   

 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า อีโคคาร์ 2 น้ัน บริษัทได้ร่วมท างานอยู่ประมาณ 3-4 โมเดล
แล้ว ท้ังด้านการวิจัยพัฒนา ออกแบบ และทดสอบ แต่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อบริษัทได้เน่ืองจากเป็นความลับของลูกค้า  ส่วน
ลูกค้าใหม่ที่บริษัทคาดหวังได้แก่  โฟล์คสวาเกน และบีเอ็มดับเบิลยู 

 

 2.  นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โอกาสท่ีประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตรถยนต์ถึง 3 ล้านคันได้
ภายในกี่ปี และมีอัตราการเติบโตของปริมาณรถต่อปีเป็นเท่าไหร่ 

 

 นายสริศ  พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ 
3 ล้านคัน ภายในปี 2562 โดยเป็นผลมาจากโครงการอีโคคาร์ 2 และการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์จากรัฐบาล ส าหรับ
อัตราการเติบโตต่อปีน้ัน ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากมีปัจจัยอื่นๆ  ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ร่วมด้วย เช่น 
เศรษฐกิจโลก และภาวะทางการเมือง แต่จากข้อมูลย้อนหลังพบว่า อัตราการเติบโตน้ันเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และสิ่งท่ีมั่นใจได้
คือ ค าสั่งซื้อท่ีมีเข้ามาเสมอ อีกท้ังทุกๆ ฝ่ายพยายามผลักดัน รวมถึงรัฐบาลเองก็สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลิตยาน
ยนต์เองก็เพิ่มการลงทุนท าให้มีก าลังการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีความพร้อมและมีความเป็นไปได้ท่ีจะถึงเป้าหมาย
การผลิตรถยนต์ 3 ล้านคันได้ในท่ีสุด 

 

นายสรรเสริญ  จุฬางกูร กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม และขอบคุณส าหรับความ
ไว้วางใจและความเชื่อมั่นท่ีให้กับบริษัทเสมอมา  
 

นายสรรเสริญ  จุฬางกูร กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท จะมุ่งมั่นในการพัฒนา ก ากับดูแลกิจการ 
ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล  ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์
ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.                                           
 
 
 ลงชื่อ              ประธานท่ีประชุม 

  (นายสรรเสริญ  จุฬางกูร) 
       ประธานกรรมการ 

 
 
 ลงชื่อ                             ….ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

       (นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม) 
เลขานุการบริษัท 


