รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
สถานที่

ณ ห้องประชุมสำนักงำนใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30280

วันที่และเวลา

วันศุกร์ที่ 9 เมษำยน 2564 เวลำ 13.00 น.

เริ่มการประชุม
นำงลัดดำวัลย์ นันทศรี ผู้ดำเนินกำรประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุม”) กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) และแจ้งให้
ที่ประชุมทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุนและจำนวนหุ้นของบริษัท ดังนี้
ทุนจดทะเบียน

1,525,000,000

บำท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

1,525,000,000

บำท

หุ้นสำมัญที่จำหน่ำยแล้ว

1,525,000,000

หุ้น

มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ

1

บำท

บริษัทได้กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 2 มีนำคม 2564
ผู้ดำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยกำร
มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมรวม 45 รำย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,422,732,710 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.29 ของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดไว้ว่ำ ต้องมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้อง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท
ทั้งนี้ หลังจำกที่ประธำนฯ ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มเติมจำนวน 9 รำย รวมจำนวนหุ้นได้ 32,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมำเข้ำ
ร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 54 รำย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,422,765,010 หุ้น เท่ำกับรัอยละ 93.29 ขอจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,525,000,000 หุ้น
ผู้ดำเนินกำรประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทรำบถึงหลั กเกณฑ์ และวิธีกำรปฏิบัติในกำรลงคะแนน และกำรนั บ
คะแนนเสียง เพื่อให้กำรประชุ มเป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม ดังนี้
1.

ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.

กรณีผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตำมแบบที่กฎหมำยกำหนด ให้ปฏิบัติกำร
ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้


ก่อนกำรลงคะแนนเสี ย งในแต่ ล ะวำระ ขอให้ ผู้ ถือหุ้ นลงลำยมื อชื่ อในบั ต รลงคะแนน
เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรลงคะแนน
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ในกำรลงคะแนนเสีย งสำหรับทุกวำระ ยกเว้นในวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมั ติกำรแต่ งตั้ ง
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ ซึ่งจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบในภำยหลัง
หำกไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตำม
จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้
ผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนในบั ต รลงคะแนนที่ บริษั ทจั ด ให้ พร้อมลงลำยมื อชื่ อ และยกมื อให้
เจ้ำหน้ำที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน



ในกำรรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออก
จำกคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวำระเหล่ำนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และ
ส่งคืนแก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม ทั้งนี้ กำรลงมติในกำรประชุมครั้งนี้
เป็นกำรลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่กำรลงมติแบบลับ และมีกำรเก็บบัตรลงคะแนนผู้ เข้ำร่วม
ประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส



กำรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่ำกำรลงคะแนนดังกล่ำวเป็นโมฆะ
1)

บัตรลงคะแนนที่มีกำรทำเครื่องหมำยเกินกว่ำหนึ่งช่อง

2)

บัตรลงคะแนนที่มีกำรออกเสียงโดยแสดงเจตนำขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำและไม่มีลำยมือชื่อกำกับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องกำรแก้ไขกำรออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่ำของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุก
ครั้ง
3.

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
ออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ
ฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กรณีของผู้ถือหุ้น
ต่ำงประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น สำมำรถแยกลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงครำวเดียวกันในแต่ละวำระ โดยแยกเสียงที่จะทำกำรลงคะแนน
เท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4.

สำหรับกำรลงคะแนนในวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำม
วำระ บริษัทจะเสนอให้พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนน
เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นที่ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละคนก่อนและเก็บบัตรลงคะแนน
จำกผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภำยหลังจำกเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

5.

ภำยใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่ำ “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็น หนึ่งเสียง ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้
ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด”
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ดังนั้น ในกำรพิจำรณำคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นว่ำเห็นด้วยในวำระนั้นๆ หรือไม่ จะนับ
เฉพำะคะแนนเสี ย ง “เห็ นด้ วย” และ “ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย” ของผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ ง มำประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนเท่ำนั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีกำรออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับกำร
ออกเสียงดังกล่ำวเป็นฐำนในกำรนับคะแนนเสียง
6.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวำระใด ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิได้ โดย
ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ำให้กับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทก่อนออกจำกห้องประชุม

7.

คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เนื่องจำกกำรทยอยเข้ำห้องประชุมของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน

ในกำรนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจำกบริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษำ
กฎหมำย ได้แก่ คุณวิจิตร สุทธิศรีปก เป็นพยำนในกำรนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวำระ ประธำนจะเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถำมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนั้น ๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยขอควำมร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถำม
ผ่ำนกระดำษที่แจกให้ และขอให้ระบุชื่อ -นำมสกุลและระบุว่ำเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้กำรบันทึก
รำยงำนกำรประชุมเป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและยื่นให้กับเจ้ำหน้ำที่ ของบริษัท โดยขอให้ส่งคำถำมล่วงหน้ำเพื่อ
ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรรวบรวมรวบรวม ซึ่ งบริษัทจะตอบคำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระที่กำลังพิจำรณำอยู่ โดย
หำกเป็นคำถำมที่อยู่นอกเหนือจำกวำระที่กำลังพิจำรณำอยู่ดังกล่ำว บริษัทจะตอบคำถำมนั้นในวำระอื่น ๆ ในช่วงท้ำย
ของกำรประชุม
ทั้งนี้ กรรมกำร และที่ปรึกษำที่เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม ครบจำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด)
1.
นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช
ประธำนกรรมกำร
2.
นำยศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ
รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
3.
นำยภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
4.
นำยรำชัย วัฒนเกษม
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
5.
นำงวรรณำ เรำมำนะชัย
กรรมกำร
6.
นำยอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
7.
นำยกุญชร เรำมำนะชัย
กรรมกำร
8.
นำยพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ
กรรมกำร
9.
นำยจักร บุญ-หลง
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน (เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์)
กรรมกำรที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
-ไม่มี-
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
นำยกรวุฒิ ชิวปรีชำ
ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท สำนักงำนอีวำย จำกัด
1.

นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

2.

นำงสำวธันวดี บำรุงกิจเจริญ

ที่ปรึกษำกฎหมำยที่เข้ำร่วมประชุม จำกบริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จำกัด
นำยชำญวิทย์ ปรำชญำพิพัฒน์
นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม (“ประธำนฯ”) ประธำนฯ กล่ำว
ต้อนรับผู้ถือหุ้ นและผู้ร่วมประชุม กล่ ำวเปิดกำรประชุมสำมั ญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2564 และด ำเนิ นกำรประชุ มตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2563
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิ ชิวปรีชำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน (“นำยกรวุฒิฯ”) เป็น
ผู้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทรำบ โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
นำยกรวุฒิฯ ชี้แจงว่ำ ในปี 2563 อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยได้รับผลกระทบเชิงลบอย่ำงต่อเนื่องจำก
ปลำยปี 2562 ที่ มี ก ำรชะลอตั ว ลงของอุ ต สำหกรรมโดยรวมจำกสงครำมทำงกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศจี น และ
สหรัฐอเมริกำ โดยเฉพำะกำรส่งออกต่ำงประเทศ รวมถึงกำรแข็งค่ำของเงินบำท ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 และทวีควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะ
ในไตรมำส 2 ของปี 2563 ทั้งนี้ กลุ่มยำนยนต์ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลภำพรวมอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ ปี 2563 มี ย อดขำยรถยนต์ ในประเทศทั้ งสิ้ น 792,146 คัน ลดลงร้อยละ 21.38 เมื่ อเที ย บกับปี 2562 ที่
จำนวน 1,007,552 คัน และมียอดกำรผลิตรถยนต์รวม 1,426,970 คัน ลดลงร้อยละ 29.14 จำกปี 2562 ที่จำนวน
2,013,710 คัน โดยยอดกำรผลิตรถกระบะ 1 ตัน รวมรถกระบะดัด แปลง 861,735 คัน ลดลงร้อยละ 26.85 เมื่ อ
เทียบกับปี 2562 ที่จำนวน 1,178,026 คัน
รายได้จากการขายในปี 2563
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมทั้งสิ้น ประมำณ 3,814
ล้ำนบำท ลดลงจำกในปี 2562 ประมำณร้อยละ 28.6 โดยรำยได้ในประเทศลดลงประมำณร้อยละ 31.9 และรำยได้
จำกต่ำงประเทศลดลงร้อยละ 16.8 ซึ่งสัดส่วนรำยได้ของบริษัท มำจำกรำยได้ในประเทศประมำณร้อยละ 63.8 และ
รำยได้รำยได้จำกต่ำงประเทศประมำณร้อยละ 36.2 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำจำกรำยได้รำยไตรมำสของบริษัท จะเห็นได้ว่ำ
บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยรวมประมำณ 1,262.9 ล้ำนบำท ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2563 ก่อนที่ในไตรมำสที่ 2 ของ
ปี 2563 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 โดยมีรำยได้จำกกำรขำยรวม
จำนวน 501 ล้ำนบำท ในขณะที่สถำนกำรณ์เริ่มผ่อนคลำยขึ้นในไตรมำส 3 และ 4 ทำให้รำยได้จำกกำรขำยของบริษัท
เริ่มฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่องเป็น 906 ล้ำนบำท และ 1,143.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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ต้นทุนขาย
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยรวมประมำณ 3,261 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 27.2 จำก
จำนวน 4,478 ล้ำนบำทในปี 2562 โดยมีสัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยร้อยละ 85.5 ซึ่งสัดส่วนต้นทุนขำย
ต่อรำยได้ จ ำกกำรขำยที่ สู ง ที่ สุ ด ของบริษัทและบริษัทย่ อย มำจำกต้ นทุ นจำกวั ต ถุดิ บ โดยมี สั ด ส่ วนร้อยละ 35.5
รองลงมำคือ ต้นทุนจำกพนักงำนที่มีสัดส่วนร้อยละ 19.6 โดยธุรกิจในต่ำงประเทศจะมีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบและ
พนักงำนที่สูงกว่ำธุรกิจในประเทศ
กาไรขั้นต้น
ในปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 551.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 ซึ่งมีกำไรขึ้นต้นจำนวน
753 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 26.7 โดยบริษัทมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขำยในอัตรำร้อยละ 14.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกในปี
2562 ร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่สัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขำยของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวมจำนวน 449.4 ล้ำนบำท ซึ่ง
ลดลงจำกปี 2562 ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม 797 ล้ำนบำท โดยเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทได้กำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนจำนวน 87 ล้ำนบำท ในปี 2563 ในขณะที่บริษัทมีกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 103 ล้ำนบำท
ในปี 2562 นอกจำกนั้น บริษัทยังมีกำรสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง โดยในปี 2563 บริษัทมีกำรตั้งสำรองหนี้สงสัยจะ
สูญจำนวน 0.09 ล้ำนบำท จำกเดิมที่ในปี 2562 บริษัทมีกำรตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 185 ล้ำนบำท ทั้งนี้
บริษัทมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อยอดขำยสูงขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรต่อยอดขำยประมำณร้อยละ 11.3 เพิ่มขึ้นจำกในปี 2562 ที่บริษัทมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรต่อยอดขำยประมำณร้อยละ 9
กาไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
ในปี 2563 บริ ษั ท มี EBITDA จ ำนวน 815.5 ล้ ำ นบำท ซึ่ ง เป็ น จ ำนวนที่ สู ง ขึ้ น จำกปี 2562 ซึ่ ง มี
EBITDA ประมำณ 666 ล้ำนบำท ซึ่งสัดส่วน EBITDA ต่อยอดขำยของบริษัทในปี 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 21.4 เพิ่มขึ้น
จำกปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วน EBITDA ต่อยอดขำยร้อยละ 12.7
กาไรสุทธิ
ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 253 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกในปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 75
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 45.4 โดยเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทมีกำไรสุทธิจำกธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้นและมี
ผลขำดทุนจำกธุรกิจในต่ำงประเทศลดลง โดยสัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขำยในปี 2563 ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
6.7 จำกปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขำยประมำณร้อยละ 1.4
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สินทรัพย์รวมและงบกระแสเงินสด
บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 5,738 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,733 ล้ำนบำท และหนี้สินรวมจำนวน 1,006 ล้ำนบำท ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่
ร้อยละ 0.21
ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทมีรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวดจำนวน 703 ล้ำนบำท โดยมี
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 961 ล้ำนบำท และบริษัทได้มีกำรนำเงินสดไปลงทุนโดยกำรนำไปฝำกใน
บัญชีเงินฝำกประจำจำนวน 558 ล้ำนบำท ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดติดลบจำกกิจกรรมทำงกำรเงินจำกกำร
จ่ำยเงินปันผลในปี 2563 จำนวน 235 ล้ำนบำท ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดในมือสิ้นงวดจำนวน 803 ล้ำนบำท
ในส่วนของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 2 โครงกำร คือ โครงกำรที่ติดตั้งบนหลังคำ
อำคำรโรงงำนและบนหลังคำลำนจอดรถของบริษัท บริษัทสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้รวมประมำณ 10.29 เมกะวัตต์
ชั่วโมงต่อปี จำกกำรที่บริษัทสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ จำกโครงกำรดังกล่ำว ทำให้บริษัทสำมำรถ
ประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้ประมำณ 42.2 ล้ำนบำทต่อปี และสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้ประมำณ 5,783.56
ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
ในด้ ำนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจ ริต บริษัทยึ ดมั่นปฏิบัติต ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่น โดยประชำสัมพันธ์นโยบำยไปยังคู่ค้ำ ผู้ส่งมอบอย่ำงต่อเนื่อง และบรรจุหลักสูตรกำรอบรมเรื่องดังกล่ำว
ให้แก่พนักงำนและจัดให้มีกำรปฐมนิเทศเรื่องดังกล่ำวแก่พนักงำนใหม่ ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ยื่นขอขยำยกำร
รับรองตำมโครงกำรแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) ในไตรมำสที่ 1 และได้รับกำรอนุมัติกำรต่ออำยุกำรรับรองเป็น
สมำชิกแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชั่นของภำคเอกชนไทย โดยกำรรับรองมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2566
บริษัทยังให้ควำมสำคัญในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมยั่งยืน
ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนำส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชุมชนใกล้เคียงให้มี
คุณภำพดีขึ้นพร้อมๆ ไปกับกำรเติบโตของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับกำรพิจำรณำจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยให้บริษัทเข้ำเป็นส่วนหนึ่งในรำยชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบำยและกำรดำเนินงำน โดยรวมไว้ในรำยงำนควำมยั่งยื น ตำมแนวทำงและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่ำงครบถ้วน
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น
ในวำระนี้ เป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ จึง
ไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2563 สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิฯ เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นำยกรวุฒิฯ ชี้แจงว่ำ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี
2563 สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2563 ในหัวข้องบ
กำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินโดยงบดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จำกบริษัทสำนักงำนอีวำย จำกัด และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ซึง่ สรุปสำระสำคัญได้ ดังนี้
สรุปสาระสาคัญงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สัดส่วนต่อ
สัดส่วนต่อ
รำยได้ปี
รำยได้ปี 2562
2563

รำยกำร

ปี 2563

ปี 2562

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ +/(-)

รำยได้จำกกำรขำย
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ
รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ
กำไรขั้นต้น
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ
กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ
กำไรสุทธิสำหรับปี
- ธุรกิจในประเทศ
- ธุรกิจต่ำงประเทศ

3,813.5
2,431.2
1,382.3
3,992.8
3,261.7
1,948.2
1,313.5
551.8
483.0
68.8
449.4
164.7
284.7

5,231.7
3,570.3
1,661.4
5,340.0
4,478.7
2,868.7
1,610.1
753.0
701.6
51.4
481.5
181.4
300.1

-27.1%
-31.9%
-16.8%
-25.0%
-27.2%
-32.1%
-18.4%
-26.7%
-31.2%
33.9%
-6.7%
-9.2%
-5.1%

85.5%
80.1%
95.0%
14.5%
19.9%
5.0%
11.3%
6.8%
20.6%

85.6%
80.3%
96.9%
14.4%
19.7%
3.1%
9.0%
5.1%
18.1%

87.4

-102.4

-185.4%

n.a.

n.a.

-0.9
253.4
421.8
-168.4

-208.6
75.2
290.0
-214.9

-99.6%
237.1%
45.4%
-21.6%

n.a.
6.3%
17.3%
-12.2%

n.a.
1.4%
8.1%
-12.9%
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ทั้งนี้ ตำมมำตรำ 112 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัทที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2563 ตำมที่เสนอ
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 รำย
หมำยเหตุ

วาระที่ 3

จำนวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
1,422,764,910
100
0
0
0
0
1,422,764,910
100.0000

มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิฯ เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นำยกรวุฒิฯ ชี้แจงว่ำ ตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 และข้อ 47
กำหนดให้ กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และห้ำมมิให้บริษัทจ่ำยเงิน
ปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล อนึ่ง
บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรหลังหักภำษีและหลังหักสำรองตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ ในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละครำว
บริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำร
ดำเนินกำรและฐำนะกำรเงินของบริษัท แผนกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรหรือ
เห็นว่ำมีควำมเหมำะสม และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมี
นัยสำคัญ
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โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน 421.75 ล้ำนบำท ดังนั้น
คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัท ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธั นวำคม 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.25 บำท จำก
จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 381,250,000 บำท โดยเป็นกำรจ่ำยจำกกำไรสุทธิจำก
(1) กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.073 บำท จำกจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,325,000 บำท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจำนวนนี้จะไม่ถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย และ (2) จ่ำย
จำกกำไรสุทธิจำกกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Non-BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.177 บำท จำกจำนวนหุ้น
ทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,925,000 บำท ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องมีกำรจัดสรรทุนสำรองตำม
กฎหมำยเพิ่มเติม เนื่องจำกบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
ในกำรนี้ บริษัทได้กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษำยน
2564 และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภำคม 2564
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้
ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปัน
ผลประจำปี 2563
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2563 โดยมีกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวั น ที่ 21 เมษำยน 2564 และก ำหนดจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลในวั น ที่ 7
พฤษภำคม 2564 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 รำย
หมำยเหตุ

วาระที่ 4

จำนวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
1,422,764,910
100.00
0
0
0
0
1,422,764,910
100.00

มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระนี้ ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรที่ครบวำระออกจำกที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตำม
หลักกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ตลอดจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้อย่ำงเป็นอิสระ
โดยขอให้กรรมกำรที่ครบวำระทุกท่ำนกลับเข้ำห้องประชุมอีกครั้งหลังจำกกำรลงมติในวำระนี้แล้วเสร็จ
ประธำนฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวน
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กรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระนั้น อำจได้รับเลือกตั้งเข้ำมำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรใหม่ก็ได้
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งตำม
วำระ จำนวน 3 รำย ดังนี้
1.

นำยศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ

2.

นำยจักร บุญ-หลง

3.

นำงวรรณำ เรำมำนะชัย

รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร

ในกำรนี้ บริษัทได้ประกำศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท เพื่อเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 ถึง 15 มกรำคม 2564 โดยเมื่อ
ครบกำหนดเวลำแล้ว ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำมำยังบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ำตอบแทน ได้
พิจำรณำคุณสมบัติ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ของกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้ง 3 ท่ำน ตำมนโยบำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏตำมที่ได้มี
กำรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แล้ว คณะกรรมกำรบริษัท (โดยมติเสียงข้ำงมำกและ
ไม่รวมกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระในครั้งนี้) เห็นว่ ำบุคคลทั้ง 3 ท่ำน ได้แก่ นำยศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ
นำยจักร บุญ-หลง และนำงวรรณำ เรำมำนะชัย เป็นผู้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญอันเป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุ มัติแต่งตั้ งให้กรรมกำรที่ จะต้องออกจำก
ตำแหน่งตำมวำระ ทั้ง 3 รำย กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
ทั้งนี้ รำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ทำงำน ของกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระ และได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง และกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่ำงลง ได้มีกำรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวำระนี้
ประธำนฯ ชี้แจงว่ำเพื่อควำมเหมำะสมและโปร่งใสตำมหลักกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจึง เสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระและกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนที่ตำแหน่งที่
ว่ำงลงเป็นรำยบุคคล
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจำนวน 3 รำย คือ (1) นำย
ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ (2) นำยจักร บุญ-หลง และ (3) นำงวรรณำ เรำมำนะชัย กลับเข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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(1)

นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 รำย

(2)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 รำย

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,419,646,310
3,118,700
0
0
1,422,765,010

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
99.7808
0.2192
100.0000

นางวรรณา เรามานะชัย ดารงตาแหน่งกรรมการ
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 รำย

หมำยเหตุ
วาระที่ 5

1,315,472,910
107,292,100
0
0
1,422,765,010

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
92.4589
7.5411
100.0000

นายนายจักร บุญ-หลง ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
มติที่ลง

(3)

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,419,646,310
3,118,700
0
0
1,422,765,010

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
99.7808
0.2192
100.0000

มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยรำชัย วัฒนเกษม กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน (“นำยรำชัยฯ”) เป็นเป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
นำยรำชั ย ฯ ชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ ำ ตำมมำตรำ 90 แห่ ง พ.ร.บ.บริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในกำรประชุมวำระนี้ บริษัทจะได้เสนอให้
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ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564 เพื่อที่
บริษัทจะดำเนินกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมอัตรำซึ่งที่ประชุมวันนี้จะได้อนุมัติต่อไป
ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยกลั่นกรองอย่ำงละเอียดรอบคอบจำกข้อมูล ในด้ำนต่ำง ๆ กล่ำวคือ ผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัท และกำรเปรียบเทียบกับ ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มี
ขนำดใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง ได้ ค ำนึ ง ถึ ง ควำมเหมำะสม โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภำระหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
คณะกรรมการชุ ด
ต่ า ง ๆ
คณะกรรมกำรบริษัท
- ประธำน
- กรรมกำร

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
- ประธำน
- กรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
- ประธำน
- กรรมกำร

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
2563
25,000
17,500

2564
25,000
17,500

เบี้ยประชุม/ครั้ง
(บาท)
2563
40,000
30,000

2564
40,000
30,000

บาเหน็จกรรมการ/ปี
(บาท)
2563

2564

จ่ำยให้เฉพำะกรรมกำร
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดย

จ่ำยให้เฉพำะกรรมกำร
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดย

จำนวนเงินให้สอดคล้อง
กับกำรทำกำไรของ
บริษัท เงินปันผล และ
โบนัสพนักงำน โดยมี

จำนวนเงินให้สอดคล้อง
กับกำรทำกำไรของ
บริษัท เงินปันผล และ
โบนัสพนักงำน โดยมี

วงเงินไม่เกิน 4 ล้ำน
บำท

วงเงินไม่เกิน 4 ล้ำน
บำท

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

-

-

37,500
25,000

37,500
25,000

-

-

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2564
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 9
ล้ำนบำท ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้
จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
1,422,765,010
100
0
0
0
0
0
0
1,422,765,010
100.0000

มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 รำย
หมำยเหตุ
วาระที่ 6

มติ ในวำระนี้ จ ะต้ องได้รับกำรอนุ มัติ ด้ วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่ ำสองในสำมของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยภควั ต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (“นำยภควัตฯ”) เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม
นำยภควัตฯ ชี้แจงว่ำ ตำมมำตรำ 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อและค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
ในกำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกำรพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ เ หมำะสม
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ตลอดจนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้เหมำะสมกับหน้ำที่ภำระควำม
รับผิดชอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง บริษัทสำนักงำนอีวำย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงำนสอบบัญชี
ของบริษัท โดยอนุมัติให้
1.

นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่ง EY และ/หรือ

2.

นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5730 แห่ง EY และ/หรือ

3.

นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่ง EY

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบกำรณ์กำรทำงำนของผู้สอบบัญชีแต่ละท่ำน ตำมที่ได้มี
กำรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
นอกจำกนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่
เกิน 3,100,000 บำท ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับปี 2563
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2564 (ปีที่เสนอ)

ค่ำสอบบัญชี บมจ.พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
ค่ำบริกำรอื่น
รวม

ปี 2563

3,100,000

3,100,000

-

-

3,100,000

3,100,000

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระ
นี้ ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึง เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 รำย
หมำยเหตุ

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,422,293,310
0
471,700
0
1,422,293,310

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100
0
100.0000

1. มติ ในวำระนี้ จ ะต้ อ งได้ กำรอนุ มั ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ำ งมำกของผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ ง มำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. คะแนนเสี ย งข้ ำ งต้ น มี ก ำรแก้ ไ ขจำกข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ป ระกำศในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
เนื่องจำกเหตุขัดข้องในกำรบันทึกกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่ำงใด

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจำรณำ

นำยอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติ ยศ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำร (“นำยอังกฤษฯ”) ชี้แจงให้ ที่
ประชุมทรำบถึงแผนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2564 โดยสำระสำคัญสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
ในปี 2563 – 2565 ประเทศไทยมีเป้ำหมำยในกำรผลิตรถยนต์ จำนวนประมำณ 1.3 ล้ำนคัน ซึ่งเริ่ม
ลดลงมำจำกปี 2562 เนื่องจำกผลกระทบจำกปัจจัยหลำยประกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปี 2563 ซึ่งอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) สงครำมกำรค้ำระหว่ำงประเทศจีนและ
ประเทศอเมริกำ สภำวะทำงกำรเมื องของประเทศไทยที่ยั งคงมี ควำมไม่แน่นอน ตลอดจนควำมเชื่อมั่ นในส ภำพ
เศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้กระทบต่อควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนและกำรบริโภค
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นำยอังกฤษฯ ได้ชี้แจงต่อไปถึงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ( 2563 – 2567) ของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่
จะประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปในแต่ละด้ำน ดังนี้
1.
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขัน โดยกำรรักษำกลุ่มลูกค้ำเดิมทั้งลูกค้ำกลุ่มรถยนต์
ญี่ปุ่นและรถยนต์ยุโรป รวมทั้งขยำยตลำดและกำลังกำรผลิตเพื่อรองรับควำมต้องกำรของรถยนต์จำกประเทศจีน
2.
กำรทำ Synergy โดยกำรประสำนควำมร่วมมือทำงธุรกิจระหว่ำงธุรกิจในประเทศไทยและ
ธุรกิจในประเทศเยอรมัน เพื่อสร้ำงผลกำไรจำกธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ และมุ่งเน้นกำรขยำยงำนในลักษณะ
Hybrid Business ระหว่ำงสองภูมิภำค
3.
กำรผลิตชิ้นส่วนอุตสำหกรรมยำนยนต์สำหรับรถกระบะและรถไฟฟ้ำ (EV) โดยบริษัทมีแผน
ที่จะผลิตชิ้นส่วนที่สำมำรถต่อยอดไปผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้ำ (EV) รวมถึงบริษัทจะระมัดระวังในกำรขยำยกำรลงทุน โดย
จะประเมินสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้วน
4.
ในส่วนกำรผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถไฟฟ้ำ (EV) บริษัทมีโครงกำรผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับ
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 2 โครงกำร นอกจำกนั้น บริษัท และ PCSGH Germany จะร่วมมือกับบริษัทผลิตรถยนต์ เพื่อพัฒนำ
โครงกำรรถไฟฟ้ำ (EV)
5.
บริษัทยังมีโครงกำรที่จะขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจนอกอุตสำหกรรมยำนยนต์ โดยมุ่งเน้นไปที่
ธุรกิจ Non-Pickup, Non-Auto, Non-Engine และ Non-Japan เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีควำมหลำกหลำยและสร้ำง
โอกำสในกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่บริษัทมำกขึ้น
ในส่วนกลยุทธ์และทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทจนถึงปี 2567 บริษัทจะให้ควำมสำคัญกับธุรกิจ
กำรผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถไฟฟ้ำ (EV) มำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในอนำคตที่รถยนต์จำกเปลี่ยนจำกกำรใช้
เครื่องยนต์สันดำปมำเป็นรถไฟฟ้ ำ (EV) ซึ่ งจำกกำรคำดกำรณ์สัด ส่วนยอดขำยของธุ รกิจ กำรผลิต ชิ้นส่ วนสำหรับ
รถไฟฟ้ำ (EV) ทั้งในและนอกประเทศ ในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นจนถึงประมำณร้อยละ 40 – 50 ของยอดขำยทั้งหมดของ
บริษัท
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีแผนกำรปรับปรุงโรงงำนผลิตของบริษัท ภำยใต้แนวคิดโรงงำนอัจฉริยะ (Smart
Factory) โดยกำรนำเทคโนโลยีต่ำงๆ มำใช้งำน ไม่ว่ำจะเป็นระบบ Auto Confirm ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในกำร
ทดแทนกำรใช้ ก ระดำษในกำรเบิ ก อุ ป กรณ์ ห รื อ อนุ มั ติ ต่ ำ ง ๆ ระบบเก็ บ ข้ อ มู ล แบบ Real Time ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ในกำรวิเครำะห์ได้อย่ำงทันท่วงที ระบบ 3D Scanning สำหรับกำรช่วยตรวจสอบ
กำรขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีควำมซับซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ควำมรวดเร็ว และกำลังกำรผลิตของบริษัทมำกขึ้น โดย
เทคโนโลยีที่สำคัญที่บริษัทได้นำมำใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง คือ กำรใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อทดแทนกำลังคนใน
กำรผลิตสินค้ำ ดังจะเห็นได้จำกจำนวนหุ่นยนต์ในโรงงำนที่เพิ่มขึ้นอย่ ำงต่อเนื่อง โดยเมื่อพิจำรณำในปี 2549 บริษัทมี
กำรนำหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตจำนวน 6 ยูนิต แต่ในปัจจุบันจำนวนหุ่นยนต์ที่บริษัทใช้ในกำรผลิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน
235 ยูนิต และในปี 2566 บริษัทมีแผนจะเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์เป็น 353 ยูนิต
ในกำรนำระบบต่ำง ๆ ข้ำงต้น เข้ำมำใช้ ในกำรปรับปรุงโรงงำนและกำรทำงำนของบริษัท ส่งผลให้
ยอดขำยต่อแรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทมียอดขำยต่อแรงงำนที่ใช้ในกำรผลิต
เฉลี่ยที่ประมำณ 3.03 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ซึ่งมียอดขำยต่อแรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตเฉลี่ยที่ประมำณ 2.14
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ล้ำนบำท เช่นเดียวกับสัดส่วนยอดขำยต่อบุคลำกรสนับสนุนที่มีกำรปรับตัวสูงขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทมียอดขำยต่อ
บุคลำกรสนั บสนุนเฉลี่ย ประมำณ 4.86 ล้ ำนบำท เพิ่ มจำกปี 2562 ที่บริษัทมี ยอดขำยต่อบุคลำกรสนั บสนุนเฉลี่ ย
ประมำณ 3.02 ล้ำนบำท
บริษัทมีกำรนำแผนงำนด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพิ่มเติมเพื่อให้กำรประกอบธุรกิจมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เช่น กำรปรับปรุงระบบ SAP ระบบ SCADA ระบบ SUB-ERP ระบบใบเบิกสินค้ำออนไลน์ ระบบ
ใบลำงำนออนไลน์ ระบบกำรขอทำ OT ออนไลน์ และระบบแสดงสถำนะของคลังสินค้ำออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้
บริษัทมีกำรดำเนินกำรเสร็จสิ้นไปแล้วหลำยส่วน นอกจำกนั้น บริษัทยังมีกำรดำเนินใช้งำนระบบ Network Diagram
กำรแจ้งข้อมูลสถำนะกำรผลิตอัตโนมัติในแบบ Real Time ผ่ำนระบบ WiFi และผ่ำน Application Line รวมถึงกำร
ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภำพในกำรผลิต สำหรับชิ้นงำนที่มีรูปร่ำงซับซ้อน โดยบริษัทได้จัดให้มีเครื่องสแกน 3 มิติ ที่
มีคุณภำพและสมรรถนะในกำรตรวจจับรูปร่ำงของชิ้นงำน เพื่อลดควำมผิดพลำดในกำรผลิตและระยะเวลำทำงำน โดย
บริษัทมีแผนจะจัดหำเครื่องสแกน 3 มิติมำเพิ่มเติมอีก 2 เครื่อง ในช่วงเดือนพฤษภำคม 2564 นี้ เพื่อพัฒนำระบบ
ควบคุมคุณภำพดังกล่ำวมำกขึ้น ซึ่งผลจำกกำรนำเทคโนโลยีมำใช้เพิ่มเติมดังกล่ำว จะทำให้ ควำมต้องกำรจำนวน
บุคลำกรของบริษัทลดลง โดยบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่พนักงำนที่มีทักษะกำรปฏิบัติงำนเป็นหลัก ซึ่งบริษัทจะมีกำรเพิ่ม
ทักษะกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนมี ทักษะที่หลำกหลำย โดยจะมี กำรเปลี่ ยนจุด ปฏิบัติงำนหรือหน่วยงำน ณ จุด ที่
ต้องกำรกำลังคน โดยใช้กำรวิเครำะห์งำน และภำระงำนที่เหมำะสม เพื่อพัฒนำให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนทดแทน
กันได้ และไม่ก่อให้เกิดควำมเครียดในกำรทำงำน
ประธำนฯ ขอให้นำยอังกฤษฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรดำเนินกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ 5 ปี เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้น โดยประเด็นที่นำยอังกฤษฯ ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปได้ ดังนี้
1. กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของบริษัท รวมถึงกำรปรับปรุงโรงงำนโดยใช้แนวคิด
โรงงำนอัจฉิรยะ (Smart Factory) ใช้งบประมำณในกำรดำเนินกำรประมำณเท่ำใด
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำอนุมัติงบประมำณในกำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์
5 ปี ของบริษั ท ประมำณ 1,000 ล้ ำนบำท หรือเฉลี่ ย ปี ล ะ 200 ล้ ำนบำท ซึ่ ง งบประมำณดั งกล่ ำวไม่ รวมถึ งกำร
ดำเนินงำนเฉพำะ ซึ่งจะมีกำรขออนุมัติงบประมำณเป็นครำวๆ ไป เช่น บริษัทอำจมีควำมจำเป็นต้องก่อสร้ำงอำคำร
ใหม่เพื่อรองรับโครงกำรกำรผลิตใหม่เพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ เป็นต้น
2. ผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งเป็นรูปธรรมจำกกำรกำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของบริษัทเป็น
อย่ำงไร
ในปั จ จุ บั น บริ ษั ท ได้ ด ำเนิ น กำรตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ แ ล้ ว 1 ปี ซึ่ ง ผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม คื อ
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำของบริษัทดีขึ้น เนื่องจำกกำรผลิตมีควำมผิดพลำดน้อยลง ส่งผลให้สินค้ำของบริษัทมี
คุณภำพดีขึ้น นอกจำกนี้ บริษัทยังสำมำรถประหยั ดเวลำในกระบวนกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิตจำกกำรที่บริษัท
สำมำรถลดจำนวนบุคลำกรที่ใช้ในกำรผลิตมำกขึ้น ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่ำกำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 5 ปีจะช่วย
สร้ำงควำมเติบโตให้แก่ธุรกิจของบริษัทได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนที่มำประชุมในวันนี้ และกล่ำวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลำ: 14.30 น.
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ลงนำม

ประธำนที่ประชุม
(นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช)
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