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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  

สถานที่ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขท่ี 2/1-9 หมู่ 3 ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30280  

วันที่และเวลา วันศุกร์ท่ี 9 เมษำยน 2564 เวลำ 13.00 น. 

เริ่มการประชุม 

นำงลัดดำวัลย์ นันทศรี ผู้ด ำเนินกำรประชุม (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) และแจ้งให้
ท่ีประชุมทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนทุนและจ ำนวนหุ้นของบริษัท ดังน้ี 

ทุนจดทะเบียน  1,525,000,000  บำท 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว  1,525,000,000  บำท 

หุ้นสำมัญท่ีจ ำหน่ำยแล้ว  1,525,000,000  หุ้น 

มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ  1  บำท 

บริษัทได้ก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันท่ี 2 มีนำคม 2564 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยกำร
มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมรวม 45 รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได้ 1,422,732,710 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.29 ของหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้ท้ังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ ต้องมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้อง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ท้ังหมดของบริษัท 

ท้ังน้ี หลังจำกท่ีประธำนฯ ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพ่ิมเติมจ ำนวน 9 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 32,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะมำเข้ำ
ร่วมประชุมท้ังหมดจ ำนวน 54 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 1,422,765,010 หุ้น เท่ำกับรัอยละ 93.29 ขอจ ำนวนหุ้น
ท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดจ ำนวน 1,525,000,000 หุ้น 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรลงคะแนน และกำรนับ
คะแนนเสียง เพ่ือให้กำรประชุมเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุม ดังน้ี 

1. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ
โดยให้นับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตำมแบบท่ีกฎหมำยก ำหนด ให้ปฏิบัติกำร
ลงคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

 ก่อนกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลำยมือช่ือในบัตรลงคะแนน 
เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรลงคะแนน 
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 ในกำรลงคะแนนเสียงส ำหรับทุกวำระ ยกเว้นในวำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบในภำยหลัง 
หำกไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตำม
จ ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติท่ีน ำเสนอ ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให้ พร้อมลงลำยมือช่ือ และยกมือให้
เจ้ำหน้ำท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนน 

 ในกำรรวมผลคะแนน บริษัทจะน ำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออก
จำกคะแนนเสียงท้ังหมด และส่วนคะแนนเสียงท่ีเหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 
ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวำระเหล่ำน้ี ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และ
ส่งคืนแก่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม ท้ังนี้ กำรลงมติในกำรประชุมครั้งนี้ 
เป็นกำรลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่กำรลงมติแบบลับ และมีกำรเก็บบัตรลงคะแนนผู้ เข้ำร่วม
ประชุมท้ังหมดเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส 

 กำรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปน้ี ถือว่ำกำรลงคะแนนดังกล่ำวเป็นโมฆะ 

1) บัตรลงคะแนนท่ีมีกำรท ำเคร่ืองหมำยเกินกว่ำหน่ึงช่อง 

2) บัตรลงคะแนนท่ีมีกำรออกเสียงโดยแสดงเจตนำขัดกัน 

3) บัตรลงคะแนนท่ีมีกำรขีดฆ่ำและไม่มีลำยมือช่ือก ำกับ 

4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่ำเสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นต้องกำรแก้ไขกำรออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่ำของเดิมและลงช่ือก ำกับด้วยทุก
ครั้ง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีท ำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อ่ืนเข้ำร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
ออกเสียง และก ำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ
ฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กรณีของผู้ถือหุ้น
ต่ำงประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น สำมำรถแยกลงคะแนน 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงครำวเดียวกันในแต่ละวำระ โดยแยกเสียงท่ีจะท ำกำรลงคะแนน
เท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. ส ำหรับกำรลงคะแนนในวำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำม
วำระ บริษัทจะเสนอให้พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนน
เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จำกน้ันเจ้ำหน้ำท่ีจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นท่ีไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส ำหรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละคนก่อนและเก็บบัตรลงคะแนน
จำกผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภำยหลังจำกเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว 

5. ภำยใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ก ำหนดว่ำ “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้
ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขำด” 
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ดังน้ัน ในกำรพิจำรณำคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นว่ำเห็นด้วยในวำระน้ันๆ หรือไม่ จะนับ
เฉพำะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเท่ำน้ัน โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีกำรออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับกำร
ออกเสียงดังกล่ำวเป็นฐำนในกำรนับคะแนนเสียง 

6. ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวำระใด ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิได้ โดย
ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ำให้กับเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทก่อนออกจำกห้องประชุม 

7. คะแนนเสียงของจ ำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เน่ืองจำกกำรทยอยเข้ำห้องประชุมของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท ำให้จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน 

ในกำรนับคะแนนเสียงครั้งน้ี บริษัทมีตัวแทนจำกบริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด ท่ีปรึกษำ
กฎหมำย ได้แก่ คุณวิจิตร สุทธิศรีปก เป็นพยำนในกำรนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวำระ ประธำนจะเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถำมในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระน้ัน ๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยขอควำมร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเขียนค ำถำม
ผ่ำนกระดำษท่ีแจกให้ และขอให้ระบุช่ือ-นำมสกุลและระบุว่ำเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพ่ือให้กำรบันทึก
รำยงำนกำรประชุมเป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและยื่นให้กับเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท โดยขอให้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำเพ่ือ
ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรรวบรวมรวบรวม ซึ่งบริษัทจะตอบค ำถำมท่ีเกี่ยวข้องกับวำระท่ีก ำลังพิจำรณำอยู่ โดย
หำกเป็นค ำถำมท่ีอยู่นอกเหนือจำกวำระท่ีก ำลังพิจำรณำอยู่ดังกล่ำว บริษัทจะตอบค ำถำมนั้นในวำระอ่ืน ๆ ในช่วงท้ำย
ของกำรประชุม 

 ท้ังน้ี กรรมกำร และท่ีปรึกษำท่ีเข้ำร่วมประชุมในคร้ังน้ี มีดังต่อไปน้ี 

กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม ครบจ ำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด) 

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 กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

7.  นำยกุญชร เรำมำนะชัย กรรมกำร  

8. นำยพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมกำร 

9. นำยจักร บุญ-หลง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  (เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) 

กรรมกำรท่ีไม่ได้เข้ำร่วมประชุม 

-ไม่มี- 
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ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงิน 

 นำยกรวุฒิ ชิวปรีชำ 

ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท ส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด 

1. นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 

2.  นำงสำวธันวดี บ ำรุงกิจเจริญ 

ท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีเข้ำร่วมประชุม จำกบริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด 

 นำยชำญวิทย์ ปรำชญำพิพัฒน์ 

นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม (“ประธำนฯ”) ประธำนฯ กล่ำว
ต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม กล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 และด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ ดังน้ี  

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563  
 ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิ ชิวปรีชำ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงิน (“นำยกรวุฒิฯ”) เป็น
ผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ท่ีประชุมรับทรำบ โดยสำมำรถสรุปได้ ดังน้ี 

 นำยกรวุฒิฯ ช้ีแจงว่ำ ในปี 2563 อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยได้รับผลกระทบเชิงลบอย่ำงต่อเน่ืองจำก
ปลำยปี 2562 ท่ีมีกำรชะลอตัวลงของอุตสำหกรรมโดยรวมจำกสงครำมทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศจีนและ
สหรัฐอเมริกำ โดยเฉพำะกำรส่งออกต่ำงประเทศ รวมถึงกำรแข็งค่ำของเงินบำท ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 และทวีควำมรุนแรงอย่ำงต่อเน่ืองโดยเฉพำะ
ในไตรมำส 2 ของป ี2563 ท้ังน้ี กลุ่มยำนยนต์ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลภำพรวมอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ปี 2563 มียอดขำยรถยนต์ในประเทศท้ังสิ้น 792,146 คัน ลดลงร้อยละ 21.38 เมื่อเทียบกับปี 2562 ท่ี
จ ำนวน 1,007,552 คัน และมียอดกำรผลิตรถยนต์รวม 1,426,970 คัน ลดลงร้อยละ 29.14 จำกปี 2562 ท่ีจ ำนวน 
2,013,710 คัน โดยยอดกำรผลิตรถกระบะ 1 ตัน รวมรถกระบะดัดแปลง 861,735 คัน ลดลงร้อยละ 26.85 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 ท่ีจ ำนวน 1,178,026 คัน  
 รายได้จากการขายในป ี2563 
 ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมท้ังสิ้นประมำณ 3,814 
ล้ำนบำท ลดลงจำกในปี 2562 ประมำณร้อยละ 28.6 โดยรำยได้ในประเทศลดลงประมำณร้อยละ 31.9 และรำยได้
จำกต่ำงประเทศลดลงร้อยละ 16.8 ซึ่งสัดส่วนรำยได้ของบริษัท มำจำกรำยได้ในประเทศประมำณร้อยละ 63.8 และ
รำยได้รำยได้จำกต่ำงประเทศประมำณร้อยละ 36.2 ท้ังน้ี เมื่อพิจำรณำจำกรำยได้รำยไตรมำสของบริษัท จะเห็นได้ว่ำ
บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยรวมประมำณ 1,262.9 ล้ำนบำท ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2563 ก่อนท่ีในไตรมำสท่ี 2 ของ
ปี 2563 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 โดยมีรำยได้จำกกำรขำยรวม
จ ำนวน 501 ล้ำนบำท ในขณะท่ีสถำนกำรณ์เริ่มผ่อนคลำยขึ้นในไตรมำส 3 และ 4 ท ำให้รำยได้จำกกำรขำยของบริษัท
เริ่มฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่องเป็น 906 ล้ำนบำท และ 1,143.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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 ต้นทุนขาย 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยรวมประมำณ 3,261 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 27.2 จำก
จ ำนวน 4,478 ล้ำนบำทในปี 2562 โดยมีสัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยร้อยละ 85.5 ซึ่งสัดส่วนต้นทุนขำย
ต่อรำยได้จำกกำรขำยท่ีสูงท่ีสุดของบริษัทและบริษัทย่อย มำจำกต้นทุนจำกวัตถุดิบ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 35.5 
รองลงมำคือ ต้นทุนจำกพนักงำนท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 19.6 โดยธุรกิจในต่ำงประเทศจะมีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบและ
พนักงำนท่ีสูงกว่ำธุรกิจในประเทศ 

ก าไรขั้นต้น 

ในปี 2563 บริษัทมีก ำไรข้ันต้นรวมจ ำนวน 551.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 ซึ่งมีก ำไรขึ้นต้นจ ำนวน 
753 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 26.7 โดยบริษัทมีสัดส่วนก ำไรขั้นต้นต่อยอดขำยในอัตรำร้อยละ 14.5 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกในปี 
2562 ร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรท่ีสัดส่วนก ำไรข้ันต้นต่อยอดขำยของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวมจ ำนวน 449.4 ล้ำนบำท ซึ่ง
ลดลงจำกปี 2562 ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม 797 ล้ำนบำท โดยเป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษัทได้ก ำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 87 ล้ำนบำท ในปี 2563 ในขณะท่ีบริษัทมีกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 103 ล้ำนบำท 
ในปี 2562 นอกจำกน้ัน บริษัทยังมีกำรส ำรองหน้ีสงสัยจะสูญลดลง โดยในปี 2563 บริษัทมีกำรตั้งส ำรองหน้ีสงสัยจะ
สูญจ ำนวน 0.09 ล้ำนบำท จำกเดิมท่ีในปี 2562 บริษัทมีกำรตั้งส ำรองหน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวน 185 ล้ำนบำท ท้ังน้ี 
บริษัทมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อยอดขำยสูงขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรต่อยอดขำยประมำณร้อยละ 11.3 เพ่ิมขึ้นจำกในปี 2562 ท่ีบริษัทมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรต่อยอดขำยประมำณร้อยละ 9 

ก าไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในปี 2563 บริษัทมี EBITDA จ ำนวน 815.5 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นจ ำนวนท่ีสูงขึ้นจำกปี 2562 ซึ่งมี 

EBITDA ประมำณ 666 ล้ำนบำท ซึ่งสัดส่วน EBITDA ต่อยอดขำยของบริษัทในปี 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 21.4 เพ่ิมขึ้น

จำกปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วน EBITDA ต่อยอดขำยร้อยละ 12.7 

ก าไรสุทธิ 

ในปี 2563 บริษัทมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 253 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกในปี 2562 ซึ่งมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 75 

ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นประมำณร้อยละ 45.4 โดยเป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษัทมีก ำไรสุทธิจำกธุรกิจในประเทศเพ่ิมขึ้นและมี

ผลขำดทุนจำกธุรกิจในต่ำงประเทศลดลง โดยสัดส่วนก ำไรสุทธิต่อยอดขำยในปี 2563 ของบริษัทเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 

6.7 จำกปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วนก ำไรสุทธิต่อยอดขำยประมำณร้อยละ 1.4 
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สินทรัพย์รวมและงบกระแสเงินสด  

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 5,738 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 4,733 ล้ำนบำท และหน้ีสินรวมจ ำนวน 1,006 ล้ำนบำท ท้ังน้ี สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทอยู่ท่ี
ร้อยละ 0.21  

ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทมีรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวดจ ำนวน 703 ล้ำนบำท โดยมี
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 961 ล้ำนบำท และบริษัทได้มีกำรน ำเงินสดไปลงทุนโดยกำรน ำไปฝำกใน
บัญชีเงินฝำกประจ ำจ ำนวน 558 ล้ำนบำท ในขณะท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดติดลบจำกกิจกรรมทำงกำรเงินจำกกำร
จ่ำยเงินปันผลในปี 2563 จ ำนวน 235 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทมีกระแสเงินสดในมือสิ้นงวดจ ำนวน 803 ล้ำนบำท 

 ในส่วนของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 2 โครงกำร คือ โครงกำรท่ีติดตั้งบนหลังคำ
อำคำรโรงงำนและบนหลังคำลำนจอดรถของบริษัท บริษัทสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้รวมประมำณ 10.29 เมกะวัตต์
ช่ัวโมงต่อปี จำกกำรท่ีบริษัทสำมำรถผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์จำกโครงกำรดังกล่ำว ท ำให้บริษัทสำมำรถ
ประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้ประมำณ 42.2 ล้ำนบำทต่อปี และสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้ประมำณ 5,783.56 
ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

 ในด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตบริษัทยึดมั่นปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปช่ัน โดยประชำสัมพันธ์นโยบำยไปยังคู่ค้ำ ผู้ส่งมอบอย่ำงต่อเน่ือง และบรรจุหลักสูตรกำรอบรมเรื่องดังกล่ำว
ให้แก่พนักงำนและจัดให้มีกำรปฐมนิเทศเรื่องดังกล่ำวแก่พนักงำนใหม่ ท้ังน้ี  ในปี 2563 บริษัทได้ยื่นขอขยำยกำร
รับรองตำมโครงกำรแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) ในไตรมำสท่ี 1 และได้รับกำรอนุมัติกำรต่ออำยุกำรรับรองเป็น
สมำชิกแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปช่ันของภำคเอกชนไทย โดยกำรรับรองมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ถึง
วันท่ี 30 มิถุนำยน 2566 

 บริษัทยังให้ควำมส ำคัญในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมยั่งยืน 
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี 
บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชุมชนใกล้เคียงให้มี
คุณภำพดีขึ้นพร้อมๆ ไปกับกำรเติบโตของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับกำรพิจำรณำจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยให้บรษัิทเข้ำเป็นส่วนหน่ึงในรำยช่ือหุ้นยั่งยืน ประจ ำปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 5  

 ท้ังน้ี บริษัทได้เปิดเผยนโยบำยและกำรด ำเนินงำน โดยรวมไว้ในรำยงำนควำมยั่งยืน ตำมแนวทำงและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่ำงครบถ้วน 

 ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระ
น้ี ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  

ในวำระน้ี เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ จึง
ไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิฯ เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อท่ีประชุม ดังน้ี 

 นำยกรวุฒิฯ ช้ีแจงว่ำ บริษัทได้จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 
2563 ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2563 ในหัวข้องบ
กำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินโดยงบดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จำกบริษัทส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้ ดังน้ี 

สรุปสาระส าคัญงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

   (หน่วย: ล้ำนบำท) 

รำยกำร ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ +/(-) 

สัดส่วนต่อ
รำยได้ปี 
2563 

สัดส่วนต่อ
รำยได้ปี 2562 

รำยได้จำกกำรขำย 3,813.5 5,231.7 -27.1%   

   - ธุรกิจในประเทศ 2,431.2 3,570.3 -31.9%   

    - ธุรกิจต่ำงประเทศ 1,382.3 1,661.4 -16.8%   

รำยได้รวม 3,992.8 5,340.0 -25.0%   

ต้นทุนขำย 3,261.7 4,478.7 -27.2% 85.5% 85.6% 

  - ธุรกิจในประเทศ 1,948.2 2,868.7 -32.1% 80.1% 80.3% 

  - ธุรกิจต่ำงประเทศ 1,313.5 1,610.1 -18.4% 95.0% 96.9% 

ก ำไรข้ันต้น 551.8 753.0 -26.7% 14.5% 14.4% 

  - ธุรกิจในประเทศ 483.0 701.6 -31.2% 19.9% 19.7% 

  - ธุรกิจต่ำงประเทศ 68.8 51.4 33.9% 5.0% 3.1% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 449.4 481.5 -6.7% 11.3% 9.0% 

  - ธุรกิจในประเทศ 164.7 181.4 -9.2% 6.8% 5.1% 

  - ธุรกิจต่ำงประเทศ 284.7 300.1 -5.1% 20.6% 18.1% 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน 

87.4 -102.4 -185.4% n.a. n.a. 

ส ำรองหน้ีสงสัยจะสูญ -0.9 -208.6 -99.6% n.a. n.a. 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 253.4 75.2 237.1% 6.3% 1.4% 

  - ธุรกิจในประเทศ 421.8 290.0 45.4% 17.3% 8.1% 

  - ธุรกิจต่ำงประเทศ -168.4 -214.9 -21.6% -12.2% -12.9% 
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ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 112 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได้มีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด”) ก ำหนดให้บริษัทต้องจัดท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัทท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องน ำเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ  จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันท่ี      
31 ธันวำคม 2563 ตำมท่ีเสนอ 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระ
น้ี ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 2563 ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 2563 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ตำมท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,422,764,910 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 53 รำย 1,422,764,910 100.0000 

หมำยเหตุ มติในวำระน้ีจะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

 ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิฯ เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อท่ีประชุม ดังน้ี 

 นำยกรวุฒิฯ ช้ีแจงว่ำ ตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 และข้อ 47 
ก ำหนดให้ กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และห้ำมมิให้บริษัทจ่ำยเงิน
ปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล อน่ึง 
บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วย
ยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรหลังหักภำษีและหลังหักส ำรองตำมกฎหมำย นอกจำกน้ี  ในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละครำว 
บริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำร
ด ำเนินกำรและฐำนะกำรเงินของบริษัท แผนกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรหรือ
เห็นว่ำมีควำมเหมำะสม และกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมี
นัยส ำคัญ 
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  โดยในปี 2563 บริษัทมีก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 421.75 ล้ำนบำท ดังน้ัน 
คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท ประจ ำปี 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึง วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.25 บำท จำก
จ ำนวนหุ้นท้ังหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 381,250,000 บำท โดยเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสุทธิจำก    
(1) กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.073 บำท จำกจ ำนวนหุ้นท้ังหมด 1,525,000,000 หุ้น 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 111,325,000 บำท ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจ ำนวนน้ีจะไม่ถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย และ (2) จ่ำย
จำกก ำไรสุทธิจำกกิจกำรท่ีไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Non-BOI)  ในอัตรำหุ้นละ 0.177 บำท จำกจ ำนวนหุ้น
ท้ังหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 269,925,000 บำท ท้ังน้ี  บริษัทไม่ต้องมีกำรจัดสรรทุนส ำรองตำม
กฎหมำยเพ่ิมเติม เน่ืองจำกบริษัทได้จัดสรรทุนส ำรองครบถ้วนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแล้ว 

 ในกำรน้ี บริษัทได้ก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 21 เมษำยน 
2564 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี 7 พฤษภำคม 2564 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ 
ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปัน
ผลประจ ำปี 2563 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 โดยมีก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ
เงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 21 เมษำยน 2564 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี  7 
พฤษภำคม 2564 ตำมท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,422,764,910 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 53 รำย 1,422,764,910 100.00 

หมำยเหตุ มติในวำระน้ีจะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระน้ี ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรท่ีครบวำระออกจำกท่ีประชุม เพ่ือให้เป็นไปตำม
หลักก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส ตลอดจนเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้อย่ำงเป็นอิสระ 
โดยขอให้กรรมกำรท่ีครบวำระทุกท่ำนกลับเข้ำห้องประชุมอีกคร้ังหลังจำกกำรลงมติในวำระนี้แล้วเสร็จ 

 ประธำนฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 17 ก ำหนดไว้ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวน



 

10 

 

กรรมกำรในขณะน้ัน ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วน 
1 ใน 3 กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระน้ัน อำจได้รับเลือกตั้งเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรใหม่ก็ได้ 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำม
วำระ จ ำนวน 3 รำย ดังน้ี 

1. นำยศิริพงษ์  รุ่งโรจน์กิติยศ  รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและ 
 พิจำรณำค่ำตอบแทน 

2. นำยจักร  บุญ-หลง กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรร 
 หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงวรรณำ  เรำมำนะชัย กรรมกำร  

 ในกำรน้ี บริษัทได้ประกำศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท เพ่ือเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 ถึง 15 มกรำคม 2564 โดยเมื่อ
ครบก ำหนดเวลำแล้ว ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำมำยังบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้
พิจำรณำคุณสมบัติ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ของกรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ท้ัง 3 ท่ำน ตำมนโยบำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏตำมท่ีได้มี
กำรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแล้ว คณะกรรมกำรบริษัท (โดยมติเสียงข้ำงมำกและ
ไม่รวมกรรมกำรท่ีต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระในครั้งนี้) เห็นว่ำบุคคลท้ัง 3 ท่ำน ได้แก่ นำยศิริพงษ์  รุ่งโรจน์กิติยศ 
นำยจักร  บุญ-หลง และนำงวรรณำ เรำมำนะชัย เป็นผู้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญอันเป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ ท้ัง 3 รำย กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง  

ท้ังน้ี รำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน ของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ และได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง และกรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ
ให้ด ำรงต ำแหน่งแทนต ำแหน่งท่ีว่ำงลง ได้มีกำรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระ
น้ี ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในระเบียบวำระนี้ 

ประธำนฯ ช้ีแจงว่ำเพ่ือควำมเหมำะสมและโปร่งใสตำมหลักก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจึงเสนอให้
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระและกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนท่ีต ำแหน่งท่ี
ว่ำงลงเป็นรำยบุคคล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระจ ำนวน 3 รำย คือ (1) นำย
ศิริพงษ์  รุ่งโรจน์กิติยศ (2) นำยจักร  บุญ-หลง และ (3) นำงวรรณำ เรำมำนะชัย กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอีกวำระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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(1) นายศิริพงษ์  รุ่งโรจน์กิติยศ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

มติท่ีลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,315,472,910 92.4589 

ไม่เห็นด้วย 107,292,100 7.5411 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 54 รำย 1,422,765,010 100.0000 

(2) นายนายจักร  บุญ-หลง ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

มติท่ีลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,419,646,310 99.7808 

ไม่เห็นด้วย 3,118,700 0.2192 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 54 รำย 1,422,765,010 100.0000 

(3) นางวรรณา เรามานะชัย ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,419,646,310 99.7808 

ไม่เห็นด้วย 3,118,700 0.2192 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 54 รำย 1,422,765,010 100.0000 

หมำยเหตุ มติในวำระน้ีจะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยรำชัย  วัฒนเกษม กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน (“นำยรำชัยฯ”) เป็นเป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อท่ีประชุม ดังน้ี 

 นำยรำชัยฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกัด กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในกำรประชุมวำระนี้ บริษัทจะได้เสนอให้
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ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 เพ่ือท่ี
บริษัทจะด ำเนินกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมอัตรำซึ่งท่ีประชุมวันน้ีจะได้อนุมัติต่อไป 

 ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยกลั่นกรองอย่ำงละเอียดรอบคอบจำกข้อมูล ในด้ำนต่ำง ๆ กล่ำวคือ ผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท และกำรเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมี
ขนำดใกล้เคียงกัน ท้ังได้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสม โดยให้สอดคล้องกับภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท ดังมีรำยละเอียดต่อไปน้ี 

คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบี้ยประชุม/คร้ัง  

(บาท) 

บ าเหน็จกรรมการ/ป ี 

(บาท) 

2563 2564 2563 2564 2563 2564 

คณะกรรมกำรบริษัท 
- ประธำน 
- กรรมกำร 

 
25,000 
17,500 

 
25,000 
17,500 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

จ่ำยให้เฉพำะกรรมกำร

ที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดย

จ ำนวนเงินให้สอดคล้อง

กับกำรท ำก ำไรของ

บริษัท เงินปันผล และ

โบนัสพนักงำน โดยมี

วงเงินไม่เกิน 4 ล้ำน

บำท 

จ่ำยให้เฉพำะกรรมกำร

ที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดย

จ ำนวนเงินให้สอดคล้อง

กับกำรท ำก ำไรของ

บริษัท เงินปันผล และ

โบนัสพนักงำน โดยมี

วงเงินไม่เกิน 4 ล้ำน

บำท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
- ประธำน 
- กรรมกำร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
37,500 
25,000 

 
- 
 

 
- 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
- ประธำน 
- กรรมกำร 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

37,500 
25,000 

 
 

37,500 
25,000 

 
 
- 

 
 
- 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระ
น้ี ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 9 
ล้ำนบำท ตำมท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังน้ี 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

เห็นด้วย 1,422,765,010 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 54 รำย 1,422,765,010 100.0000 

หมำยเหตุ มติในวำระน้ีจะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (“นำยภควัตฯ”) เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อท่ีประชุม  

นำยภควัตฯ ช้ีแจงว่ำ ตำมมำตรำ 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ีพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตำมรำยช่ือและค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่ำว 

ในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีท่ีเหมำะสม 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ตลอดจนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้เหมำะสมกับหน้ำท่ีภำระควำม
รับผิดชอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2564 และเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง บริษัทส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด (“EY”) เป็นส ำนักงำนสอบบัญชี
ของบริษัท โดยอนุมัติให้ 

1. นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930  แห่ง EY และ/หรือ 

2. นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5730  แห่ง EY และ/หรือ 

3. นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874  แห่ง EY 

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษัท ท้ังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชีแต่ละท่ำน ตำมท่ีได้มี
กำรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

นอกจำกน้ี เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนเงินไม่
เกิน 3,100,000 บำท ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับปี 2563   
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ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระ
น้ี ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 
ตำมท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,422,293,310 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 471,700 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 54 รำย 1,422,293,310 100.0000 

หมำยเหตุ 1. มติในวำระน้ีจะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2. คะแนนเสียงข้ำงต้นมีกำรแก้ไขจำกข้อมูลท่ีได้ประกำศในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เน่ืองจำกเหตุขัดข้องในกำรบันทึกกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่ำงใด 

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอ่ืนใดเพ่ือพิจำรณำ 

นำยอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (“นำยอังกฤษฯ”) ช้ีแจงให้ท่ี
ประชุมทรำบถึงแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2564 โดยสำระส ำคัญสำมำรถสรุปได้ ดังน้ี 

ในปี 2563 – 2565 ประเทศไทยมีเป้ำหมำยในกำรผลิตรถยนต์จ ำนวนประมำณ 1.3 ล้ำนคัน ซึ่งเริ่ม
ลดลงมำจำกปี 2562 เน่ืองจำกผลกระทบจำกปัจจัยหลำยประกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปี 2563 ซึ่งอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) สงครำมกำรค้ำระหว่ำงประเทศจีนและ
ประเทศอเมริกำ สภำวะทำงกำรเมืองของประเทศไทยท่ียังคงมีควำมไม่แน่นอน ตลอดจนควำมเช่ือมั่นในส ภำพ
เศรษฐกิจท่ียังอยู่ในระดับต่ ำ ท ำให้กระทบต่อควำมเช่ือมั่นของนักลงทุนและกำรบริโภค 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

ค่ำสอบบัญชี บมจ.พี.ซ.ีเอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง     3,100,000 3,100,000 

ค่ำบริกำรอื่น - - 

รวม 3,100,000 3,100,000 
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นำยอังกฤษฯ ได้ช้ีแจงต่อไปถึงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ( 2563 – 2567) ของบริษัท โดยบริษัทมีแผนท่ี
จะประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปในแต่ละด้ำน ดังน้ี 

1. กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขัน โดยกำรรักษำกลุ่มลูกค้ำเดิมท้ังลูกค้ำกลุ่มรถยนต์
ญี่ปุ่นและรถยนต์ยุโรป รวมท้ังขยำยตลำดและก ำลังกำรผลิตเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของรถยนต์จำกประเทศจีน 

2. กำรท ำ Synergy โดยกำรประสำนควำมร่วมมือทำงธุรกิจระหว่ำงธุรกิจในประเทศไทยและ
ธุรกิจในประเทศเยอรมัน เพ่ือสร้ำงผลก ำไรจำกธุรกิจท้ังในและต่ำงประเทศ และมุ่งเน้นกำรขยำยงำนในลักษณะ 
Hybrid Business ระหว่ำงสองภูมิภำค 

3. กำรผลิตช้ินส่วนอุตสำหกรรมยำนยนต์ส ำหรับรถกระบะและรถไฟฟ้ำ (EV) โดยบริษัทมีแผน
ท่ีจะผลิตช้ินส่วนท่ีสำมำรถต่อยอดไปผลิตช้ินส่วนรถไฟฟ้ำ (EV) รวมถึงบริษัทจะระมัดระวังในกำรขยำยกำรลงทุน โดย
จะประเมินสถำนกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้วน  

4. ในส่วนกำรผลิตช้ินส่วนส ำหรับรถไฟฟ้ำ (EV) บริษัทมีโครงกำรผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียมส ำหรับ
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 2 โครงกำร นอกจำกน้ัน บริษัทและ PCSGH Germany จะร่วมมือกับบริษัทผลิตรถยนต์ เพ่ือพัฒนำ
โครงกำรรถไฟฟ้ำ (EV) 

5. บริษัทยังมีโครงกำรท่ีจะขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจนอกอุตสำหกรรมยำนยนต์ โดยมุ่งเน้นไปท่ี
ธุรกิจ Non-Pickup, Non-Auto, Non-Engine และ Non-Japan เพ่ือให้ธุรกิจของบริษัทมีควำมหลำกหลำยและสร้ำง
โอกำสในกำรเพ่ิมรำยได้ให้แก่บริษัทมำกขึ้น 

ในส่วนกลยุทธ์และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจนถึงปี 2567 บริษัทจะให้ควำมส ำคัญกับธุรกิจ
กำรผลิตช้ินส่วนส ำหรับรถไฟฟ้ำ (EV) มำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในอนำคตท่ีรถยนต์จำกเปลี่ยนจำกกำรใช้
เครื่องยนต์สันดำปมำเป็นรถไฟฟ้ำ (EV) ซึ่งจำกกำรคำดกำรณ์สัดส่วนยอดขำยของธุรกิจกำรผลิตช้ินส่วนส ำหรับ
รถไฟฟ้ำ (EV) ท้ังในและนอกประเทศ ในปี 2567 จะเพ่ิมขึ้นจนถึงประมำณร้อยละ 40 – 50 ของยอดขำยท้ังหมดของ
บริษัท  

นอกจำกน้ี บริษัทยังมีแผนกำรปรับปรุงโรงงำนผลิตของบริษัท ภำยใต้แนวคิดโรงงำนอัจฉริยะ (Smart 
Factory) โดยกำรน ำเทคโนโลยีต่ำงๆ มำใช้งำน ไม่ว่ำจะเป็นระบบ Auto Confirm ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในกำร
ทดแทนกำรใช้กระดำษในกำรเบิกอุปกรณ์หรืออนุมัติต่ำง ๆ ระบบเก็บข้อมูลแบบ Real Time ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวิเครำะห์ได้อย่ำงทันท่วงที ระบบ 3D Scanning ส ำหรับกำรช่วยตรวจสอบ
กำรขึ้นรูปช้ินส่วนท่ีมีควำมซับซ้อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ควำมรวดเร็ว และก ำลังกำรผลิตของบริษัทมำกขึ้น โดย
เทคโนโลยีท่ีส ำคัญท่ีบริษัทได้น ำมำใช้งำนอย่ำงต่อเน่ือง คือ กำรใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือทดแทนก ำลังคนใน
กำรผลิตสินค้ำ ดังจะเห็นได้จำกจ ำนวนหุ่นยนต์ในโรงงำนท่ีเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยเมื่อพิจำรณำในปี 2549 บริษัทมี
กำรน ำหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตจ ำนวน 6 ยูนิต แต่ในปัจจุบันจ ำนวนหุ่นยนต์ท่ีบริษัทใช้ในกำรผลิตเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวน 
235 ยูนิต และในปี 2566 บริษัทมีแผนจะเพ่ิมจ ำนวนหุ่นยนต์เป็น 353 ยูนิต 

ในกำรน ำระบบต่ำง ๆ ข้ำงต้น เข้ำมำใช้ในกำรปรับปรุงโรงงำนและกำรท ำงำนของบริษัท ส่งผลให้
ยอดขำยต่อแรงงำนท่ีใช้ในกำรผลิตของบริษัทเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทมียอดขำยต่อแรงงำนท่ีใช้ในกำรผลิต
เฉลี่ยท่ีประมำณ 3.03 ล้ำนบำท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกปี 2562 ซึ่งมียอดขำยต่อแรงงำนท่ีใช้ในกำรผลิตเฉลี่ยท่ีประมำณ 2.14 
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ล้ำนบำท เช่นเดียวกับสัดส่วนยอดขำยต่อบุคลำกรสนับสนุนท่ีมีกำรปรับตัวสูงขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทมียอดขำยต่อ
บุคลำกรสนับสนุนเฉลี่ยประมำณ 4.86 ล้ำนบำท เพ่ิมจำกปี 2562 ท่ีบริษัทมียอดขำยต่อบุคลำกรสนับสนุนเฉลี่ย
ประมำณ 3.02 ล้ำนบำท 

บริษัทมีกำรน ำแผนงำนด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ิมเติมเพ่ือให้กำรประกอบธุรกิจมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เช่น กำรปรับปรุงระบบ SAP ระบบ SCADA ระบบ SUB-ERP ระบบใบเบิกสินค้ำออนไลน์ ระบบ
ใบลำงำนออนไลน์ ระบบกำรขอท ำ OT ออนไลน์ และระบบแสดงสถำนะของคลังสินค้ำออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งในขณะน้ี 
บริษัทมีกำรด ำเนินกำรเสร็จสิ้นไปแล้วหลำยส่วน นอกจำกน้ัน บริษัทยังมีกำรด ำเนินใช้งำนระบบ Network Diagram 
กำรแจ้งข้อมูลสถำนะกำรผลิตอัตโนมัติในแบบ Real Time ผ่ำนระบบ WiFi และผ่ำน Application Line รวมถึงกำร
ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภำพในกำรผลิต ส ำหรับช้ินงำนท่ีมีรูปร่ำงซับซ้อน โดยบริษัทได้จัดให้มีเครื่องสแกน 3 มิติ ท่ี
มีคุณภำพและสมรรถนะในกำรตรวจจับรูปร่ำงของชิ้นงำน เพ่ือลดควำมผิดพลำดในกำรผลิตและระยะเวลำท ำงำน โดย
บริษัทมีแผนจะจัดหำเครื่องสแกน 3 มิติมำเพ่ิมเติมอีก 2 เครื่อง ในช่วงเดือนพฤษภำคม 2564 น้ี เพ่ือพัฒนำระบบ
ควบคุมคุณภำพดังกล่ำวมำกขึ้น ซึ่งผลจำกกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ิมเติมดังกล่ำว จะท ำให้ควำมต้องกำรจ ำนวน
บุคลำกรของบริษัทลดลง โดยบริษัทจะมุ่งเน้นไปท่ีพนักงำนท่ีมีทักษะกำรปฏิบัติงำนเป็นหลัก ซึ่งบริษัทจะมีกำรเพ่ิม
ทักษะกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนมีทักษะท่ีหลำกหลำย โดยจะมีกำรเปลี่ยนจุดปฏิบัติงำนหรือหน่วยงำน ณ จุดท่ี
ต้องกำรก ำลังคน โดยใช้กำรวิเครำะห์งำน และภำระงำนท่ีเหมำะสม เพ่ือพัฒนำให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนทดแทน
กันได้ และไม่ก่อให้เกิดควำมเครียดในกำรท ำงำน 

 ประธำนฯ ขอให้นำยอังกฤษฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ 5 ปี เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้น โดยประเด็นท่ีนำยอังกฤษฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมสรุปได้ ดังน้ี 

1. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของบริษัท รวมถึงกำรปรับปรุงโรงงำนโดยใช้แนวคิด
โรงงำนอัจฉิรยะ (Smart Factory) ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรประมำณเท่ำใด 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำอนุมัติงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 
5 ปี ของบริษัท ประมำณ 1,000 ล้ำนบำท หรือเฉลี่ยปีละ 200 ล้ำนบำท ซึ่งงบประมำณดังกล่ำวไม่รวมถึงกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะ ซึ่งจะมีกำรขออนุมัติงบประมำณเป็นครำวๆ ไป เช่น บริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นต้องก่อสร้ำงอำคำร
ใหม่เพ่ือรองรับโครงกำรกำรผลิตใหม่เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ เป็นต้น 

2. ผลลัพธ์ท่ีได้ซึ่งเป็นรูปธรรมจำกกำรกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของบริษัทเป็น
อย่ำงไร 

 ในปัจจุบัน บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์แล้ว 1 ปี ซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม คือ 
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำของบริษัทดีขึ้น เน่ืองจำกกำรผลิตมีควำมผิดพลำดน้อยลง ส่งผลให้สินค้ำของบริษัทมี
คุณภำพดีขึ้น นอกจำกน้ี บริษัทยังสำมำรถประหยัดเวลำในกระบวนกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิตจำกกำรท่ีบริษัท
สำมำรถลดจ ำนวนบุคลำกรท่ีใช้ในกำรผลิตมำกขึ้น ซึ่งบริษัทเช่ือมั่นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 5 ปีจะช่วย
สร้ำงควำมเติบโตให้แก่ธุรกิจของบริษัทได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนท่ีมำประชุมในวันน้ี และกล่ำวปิดประชุม 

 ปิดประชุมเวลำ: 14.30 น.                         
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