
 

 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 

 

วนัองัคารที่ 19 เมษายน 2554   ณ ห้องประชมุ 1  ศนูย์ประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 
เวลา 14.00 - 16.00 นาฬิกา  ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่ คลองเตย   กรุงเทพฯ   

 

 
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และได้แจ้งท่ีประชมุวา่ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวมกนัจ านวน  271 ราย นบัจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ 
209,593,062 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.66 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯแล้ว จงึได้
เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 
 

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี ้                      

1. นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่        ประธานกรรมการ 
2.    นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์    รองประธานกรรมการ 
3.    นายปัญจะ  เสนาดิสยั        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล   
                                                           และกรรมการอิสระ 
4. นายสบสนัต์ิ     เกตสวุรรณ      ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ 
5. นายไพฑรูย์ ทวีผล              ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนและ 
                                                      กรรมการอิสระ 
6. นายอจัฉรินทร์ สารสาส           กรรมการอิสระ  
7. นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์     กรรมการ / กรรมการผู้อ านวยการ 
8. นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์     กรรมการ/ รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร 
9. นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์     กรรมการ/ รองกรรมการผู้อ านวยการ   
                         ส านกักรรมการผู้อ านวยการ 
10. นายสรุะศกัด์ิ   เคารพธรรม      กรรมการ 

 
                         ตอ่จากนัน้ กลา่วแนะน าผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุฯ ในครัง้นี ้ได้แก ่

1.   นายวรพจน์          ฉตัรชยักลุศิริ  รองกรรมการผู้อ านวยการ สายการเงินและบญัชี 
2.   นายวสนัต์          ชวเจริญพนัธ์  รองกรรมการผู้อ านวยการ สายปฏิบตัิการ 
3.   นายภากร        ทองเจริญ      รองกรรมการผู้อ านวยการ สายปฏิบตัิการ     

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 



 

 

 
4.   นายวิชยั        ศรีมาวรรณ์    รองกรรมการผู้อ านวยการ สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ 
5.  นางจิราพร       ศรีสมวงษ์      รองกรรมการผู้อ านวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.    นายธนิต                 วิริยรัต   รองกรรมการผู้อ านวยการสายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

                
                           แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุ  
 

1. ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ คณุเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์และทีมงาน  จากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิู
ไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2. ท่ีปรึกษาทางการเงิน คือ คณุสธุางค์ คนศิลป์    และทีมงาน  จาก  บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้
จ ากดั  

3. ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ คณุมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ  จาก บริษัท อลัเลน แอน ด์ โอเวอร่ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั   ท าหน้าท่ี Inspector เพ่ือให้การประชมุฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส  ถกูต้อง
ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ได้แก่  ตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้น    การนบัองค์
ประชมุ   การลงคะแนน /นบัคะแนนเสียง  และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนน
เสียง  

ซึง่ทกุท่านได้อยู่ในท่ีประชมุฯ และพร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
 

ก่อนเข้าวาระการประชมุ ประธานฯได้แนะน า นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ เลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่จะท าหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุครัง้นีต้อ่ท่ีประชมุ และมอบให้เป็นผู้ ชีแ้จงระเบียบการ
ประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 7 ในหนงัสือเชิญประชมุ 
โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นและการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการบริษัทฯ ไ ด้เลือกใช้วนั Record Date เพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. 
หลกัทรัพย์ฯ พ .ศ.2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 



 

 

                                   
    ช่ือ                                                   จ านวนหุ้นท่ีถือ                   ร้อยละ 

1)  บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั   86,665,800               25.49 
2)  ตระกลูกิตะพาณิชย์              83,079,348  24.44 
3)  นายสมพงษ์   ชลคดีด ารงกลุ                                17,583,500                       5.17 
4)  SOMER (U.K.) LIMITED                            12,551,208               3.69 
5)  NORBAX INC., 13                                        11,403,100                 3.35 
6)  MR.KENNETH RUDY KAMON                    10,651,008                3.13 
7)  นายสทุธิพงษ์ เวศย์วรุตม์           10,450,000                 3.07   
8)  กองทนุเพ่ือการร่วมลงทนุ            10,296,400                   3.02 
9)  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANC 
     COMPANY, LIMITED-APEX                      9,858,533              2.90 

                        10)  บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั                                    6,442,667                  1.89 

                                                       รวม                             258,981,564                      76.15    

2.   ระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วย
ตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีได้รับมอบฉนัทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ แตล่ะท่านจะได้รับแจกบตัร
ลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ หากท่านใดยงัไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน โปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการแจกให้กบัท่านตอ่ไป 

ในการประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอ
ข้อมลูในแตล่ะวาระ   และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจงึจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ   กรณีท่ีผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอให้แจ้งช่ือและนามสกลุ และใน
กรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

ภายหลงัท่ีได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออก
เสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัท     ทัง้นี ้ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้
ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง  ขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามล าดบั 

 

 



 

 

 
ในการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุโดยบริษัท

จะน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง    หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะ
ถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ     ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไมม่ีผู้ ใดแส ดงความเห็นคดัค้านหรือแสดงความ
คิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์         ยกเว้น วาระ7  ต้องได้รับอนมุตัิด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2  ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ    และวาระ9, วาระ10 และวาระ
11  ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง   

ส าหรับวาระ 9 – วาระ12 ซึง่เป็นวาระตอ่เน่ืองกนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเกิดความเข้าใจ บริษัทฯ ขอ
น าเสนอข้อมลูไปในคราวเดียวกนัทัง้ 4 วาระเม่ือน าเสนอครบแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามและเมื่อไมม่ี
ประเดน็ใด ๆ แล้ว     บริษัทฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติโดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นแตล่ะวาระ ตามล าดบั   

ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น    โดยมติท่ีประชมุฯในวาระท่ีให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชี ้
ขาด  และผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

การเสนอให้ด าเนินการลงคะแนนลบั  อาจกระท าได้หากผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 5 คน เสนอเร่ือง
ใดเร่ืองหนึง่ให้พิจารณาเป็นเร่ืองลบัก็ได้  หากท่ีประชมุมีมติเสียงข้างมากเห็นด้วย ก็ให้ด าเนินการลงคะแนนลบั 

เพ่ือให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  
บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในคราวเดียวหลงัเลิกประชมุฯ      กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่ อนขอให้สง่บตัร
ลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้   บริษัทฯ 
จะเผยแพร่รายงานดงักลา่วผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ  

 
เม่ือเลขานกุารท่ีประชมุรายงานเรียบร้อยแล้ว ประธานฯได้สอ บถามวา่ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเก่ียวกบั

ระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้แจ้งไปแล้ว หรือไม ่และเม่ือไมม่ีข้อซกัถามใด ๆ 
ประธานฯ จงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุเป็นการลว่งหน้า ดงันี ้  

 
 
 
 
 



 

 

 
วาระที่ 1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 ประจ าปี 2553 ซึ่ง

ประชุมเม่ือวันอังคารที่  20 กรกฎาคม  2553    

ประธานฯ กลา่ววา่   บริษัทฯ  ได้สง่ส าเนารายงานการประชมุฯ ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชมุแล้วตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 โดยรายงานการประชมุดงักลา่ว  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องตามมติของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ โดยเผยแพร่รายงานดงักลา่วผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้อง ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ย่างใด ”   จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบ
รายงานการประชมุ ฯ  

  
มต ิ  รับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/2553 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม

2553 
  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 

ประธานฯ ได้แจ้งวา่บริษัทฯได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ตามท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2553ของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว
เห็นวา่เป็นรายงานท่ีถกูต้องและเพียงพอ    จากนัน้ ประธานฯได้มอบ ให้นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ในฐานะ
กรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผ่านมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
                        นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์  กลา่ววา่ในรอบปี 2553 บริษัทฯมีรายได้รวม 6,416.33  ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จากปี 2552 ร้อยละ  47.6  มีก าไรสทุธิ (หลงัหกัภาษี) 771.34 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 145.3 
สง่ผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 8,077.17 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ  30.4  โดยมีหนีส้ินรวม 
3,901,98 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 17.4  และสว่นของผู้ ถือหุ้น 4,175.18 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้จากปีท่ี
แล้วร้อยละ 45.6 
 
รายการส าคัญระหว่างปี 2553 
 
1.   บริษัทฯเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

1.1 SAT และบริษัทย่อยด าเนินการการช าระคืนวงเงินสินเช่ือทัง้หมดท่ีมีอยู่กบั บมจ . ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
และรับการสนบัสนนุวงสินเช่ือรวมจ านวนเงินประมาณ 3,600 ล้านบาท (สามพนัหกร้อยล้านบาท) กบั
สถาบนัการเงินแห่งใหม ่ส าหรับโครงการลงทนุใหมต่ามแผนการลงทนุของบริษัทฯ 



 

 

 
1.2 SAT เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 40ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามญั จ านวน 40 ล้านหุ้น มลู

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 300 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่340 ล้าน
บาท  

1.3 ICP ขยายก าลงัการผลิตเพ่ิมขึน้อีก 2,500 ตนั/เดือน โดยมีมลูคา่การลงทนุประมาณ 1,203 ล้านบาท 
โดยสร้างโรงงานผลิตงานหลอ่ชิน้สว่นแห่งใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง เพ่ือรอง รับค า
สัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์งานหลอ่จากลกูค้าหลกัในกลุม่ชิน้สว่นยานยนต์ และชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

1.4 ICP เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 600 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 185 ล้านบาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหมจ่ านวน 785  ล้านบาท  เพ่ือใช้ส าหรับ โครงการลงทนุ ในการขยายก าลงักา รผลิตชิน้สว่น
งานหลอ่ การช าระคืนหนีเ้งินกู้ ท่ีมีอยู่กบับริษัทฯ และส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 
2.    คณะกรรมการบริษัทมีมตอินุมัตกิารลงทุนปี 2553  

2.1   SAT  ลงทนุรวม 415 ล้านบาท ได้แก ่ การขยายก าลงัการผลิต Axle Shaft ส าหรับ Forging 4 และ  
               Machining Line I        

2.2   SBM  ลงทนุรวม 334 ล้านบาท  ได้แก่    Disc Brake  กลงึขึน้รูป และชิน้งานชดุประกอบใบมีด และ  
               FYW3  Fly Wheel    

2.3   ICP  ลงทนุรวม 1,350 ล้านบาท  ได้แก่ การลงทนุโรงหลอ่แห่งท่ี 2   การผลิต Pattern & Jigs  
  

3.     รางวัลที่ได้รับปี 2553 จากองค์กรภายนอก 

 3.1  SAT ได้รับรางวลัชนะเลิศองค์กรดีเดน่ ด้านการบริหารจดัการความโปร่งใส (NACC Integrity Awards) 
ประจ าปี 2553 ส าหรับองค์กรธุรกิจเอกชน จากส านกังาน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ 
ทจุริตแห่งชาต ิ

3.2 SAT ได้รับรางวลั Top Corporate Governance Report Awards จากงาน  SET Awards 2010 เป็นปี
ท่ี 2 ติดตอ่กนั และได้รับการประเมินผลจากโครงการส ารวจการก ากบัดแูลในระดบั “ดีเลิศ” เป็นท่ี 3 
ติดตอ่กนั   โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

3.3 SAT ได้รับเกียรติบตัร ปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม 
พ.ศ. 2553 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม  และ ได้รับBronze Award – KANO Quality Award จาก
สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)\ 

3.4 SAT  ได้รับรางวลัสหกิจศกึษาดีเดน่ระดบัชาติจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ  
3.5 SATได้รับเกียรติบตัรมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมพ .ศ.2553 

(CSR-DIW) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 



 

 

 
3.6 SAT และBSK ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ือง(CSR-DIW Continuous 

Awards 2010) มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม จากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

3.7 SAT SBM และBSK ได้รับเลือกจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นสถานประกอบการดีเดน่
ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจ าปี 2553 และรางวลัสถานประกอบการดีเดน่ด้าน
แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปี  และทัง้ 3 บริษัท ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการ
ด้านเอดส์ และวณัโรค (ASO-T) ระดบัเงิน จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

3.8 SBM และ ICP ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการด้านเอดส์และวณัโรค (ASO-T) จากกรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

3.9 SATและSBM ได้รับเคร่ืองหมายรับรอง”มาตรฐานฝีมือแรงงาน” จากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  

3.10  BSKได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเดน่ ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ระดบัประเทศ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     

 

     รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า   
1. Award of Quality Zero Defects from MMTh (SAT) 
2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 QCC Supplier Contest from Thai  (SBM) 
3. BSK ได้รับใบรับรองจากโครงการ “TCC HRD (TOYOTA CO-OPERATION CLUB)” HDR Activity 

2010  
 

นายวีระยทุธ    ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่จากเหตกุารณ์ภั ยพิบตัิแผ่นดินไหวและคลื่นสนึามิในประเทศ
ญ่ีปุ่ นสง่ผลให้โรงงานประกอบรถยนต์บางรายในประเทศญ่ีปุ่ นได้ยกเลิกการผลิตลงร้อยละ 50       และสร้างความ
เสียหายอย่างมากให้กบัผู้ผลิตชิน้สว่นประเภทอิเลก็ทรอนิกส์ และชิน้สว่นเกียร์  จากข้อมลูที่ได้รับจากลกูค้าคาดวา่
ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นมียอดขายลดลงประมาณร้อยละ 40  โดยคาดวา่ก าลงัการผลิตตัง้แตไ่ตรมาส2 จะลดลงร้อยละ 50 

ในด้านของผลด าเนินงานไตรมาส 1/2554  ยอดขายดีกวา่เป้าหมายท่ีวางไว้ประมาณร้อยละ 10 
และเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้วเติบโตขึน้ร้อยละ 16  ซึง่จากเหตกุารณ์ดงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ  
ในช่วงเดือนมีนาคม 2554 อาจสง่ผลกระทบท าให้ไตรมาส 2/2554 และประมาณการทัง้ปีคาดการณ์วา่รายได้อาจ
ลดลงจากท่ีประมาณการไว้ร้อยละ 5    
  
 
 



 

 

 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.   คณุฤทธิชยั     หยิบเจริญพร              ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   
 

      ถาม   1)  ความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะเพ่ิมรายได้และสร้างผลก าไรให้มากขึน้ได้อย่างไร  
                  2)  ขอทราบเหตผุลในการตัง้สมมตุิฐานของอตัราผลตอบแทนการลงทนุร้อยละ 15  มีโอกาสเป็นไปได้ 
                       มากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกบัความเสี่ยงในปัจจบุนั  
      3)  บริษัทฯ วิเคราะห์โครงการลงทนุของ ICP2  วา่ดีอย่างไร  เน่ืองปัจจบุนัมีความเสี่ยงด้านดอกเบีย้ท่ี 
                ปรับตวัสงูขึน้ 
 

      ตอบ   1)   บริษัทฯ คาดการณ์วา่ ประมาณการยอดขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา และจาก   
                        เหตกุารณ์ในประเทศญ่ีปุ่ น  บริษัทฯ จะเติบโตประมาณร้อยละ 5-10  โดยโครงการลงทนุท่ีได้รับ 
                        การอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีการคาดเคลื่อนประมาณร้อยละ 5  

2) การศกึษาความเป็นไปได้ของการลงทนุวา่มีก าไรมากน้อยเพียงใดนัน้     ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการ 
      ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหลกัการต้องมีผลตอบแทนร้อยละ 15    

                   3)  โครงการลงทนุ ICP2  เร่ิมตัง้แตปี่ 2553 โดยมีเงินลงทนุ1,200 ล้านบาท ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการ 
                        ก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัร   และเร่ิมผลิตในเดือนกรกฎาคม 2554  เพราะฉะนัน้ในแงข่องผล 
                      กระทบยงัมีไมม่ากเน่ืองจาก ICP เพ่ิงจะเร่ิมด าเนินการผลิตในช่วงดงักลา่ว      
 

2.   คุณวีระ     ไชยมโนวงศ์       ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
  

      ถาม     1)   ปีนีย้อดขายน่าจะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5-10 แตจ่ากการชีแ้จงเข้าใจวา่รายได้ลดลงร้อยละ 5  
2) ทราบวา่ประเทศจีน และประเทศอินเดีย  จะเข้ามาขยายสว่นแบ่งการตลาดในประเทศไทย

รวมถงึการย้ายฐานการผลิตของญ่ีปุ่ น  จะมีผลกระทบกบับริษัทฯ หรือไม ่อย่างไร 
3) กรณีประเทศจีนและประเทศอินเดีย  หากลกูค้าใช้ระบบ global sourcing  และประสงค์ท่ี  
       จะน าเข้าชิน้สว่น  ในแง่ต้นทนุรวมการขนสง่และภาษีแล้วจะต ่ากวา่ SAT ใช่หรือไม ่
 

    ตอบ       1)   รายได้ลดลงร้อยละ 5 จากเป้าหมายเดิมท่ีวางไว้ร้อยละ 15   ซึง่คาดวา่ในปี 2554 บริษัทฯ มีราย 
                         ได้ท่ียงัคงเติบโตร้อยละ 5-10 

2) ประเทศจีน และประเทศอินเดีย จะเข้ามาขยายสว่นแบ่งการตลาดในประเทศไทย  ซึง่ลกูค้าจะ
เปรียบเทียบราคากบัคูแ่ข่งก่อน  เน่ืองจากจีนและอินเดียสามารถผลิตได้ในราคาท่ีถกูกวา่ และ
ในอนาคตบริษัทฯ อาจใช้เหลก็จากอินเดียเพ่ือท าให้ราคาถกูลงแต่ คณุภาพเท่าเดิม ปัจจบุนั SAT 
ใช้เหลก็จากประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้ต้นทนุสงูกวา่อินเดีย        
 



 

 

 
3) โดยทัว่ไปภาษีน าเข้า ประมาณร้อยละ 5  บวกคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการพิธีการศลุกากร   

                         ประมาณร้อยละ 10    ซึง่ชิน้สว่นท่ีผลิตในประเทศจีนและประเทศอินเดียจะถกูกวา่ประมาณ 
                         ร้อยละ 30-40  
 
                  เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2553 
 

      มต ิ    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 
 

วาระที่ 3    พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด 
               วันที่ 31 ธันวาคม  2553    
 

                   ประธานฯมอบให้ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ น าเสนองบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุ รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
โดยไมม่ีเง่ือนไข   คณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องครบถ้วน
เพียงพอ ตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจ าปี 2553   
 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.   คุณฤทธิชัย     หยบิเจริญพร      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

     ถาม     จากมาตราฐารการบญัชี IFRS บริษัทฯ มีการส ารองเงินคา่เผ่ือกรณีบ านาญพนกังานปีละเท่าไร ซึง่ 
                อาจสง่ผลกระทบท าให้ก าไรลดลงในปีหน้า  
 

     ตอบ    ในเร่ืองของผลประโยชน์ของพนกังาน บริษัทฯ ได้ตัง้ประมาณการไว้ท่ี 13-15 ล้านบาท 
                            

เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้   ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย                                    0    เสียง 
งดออกเสียง                 15,000   เสียง 
เห็นด้วย          209,557,113    เสียง 



 

 

 
มติ     ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2553  
 
วาระที่ 4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
  
                   ประธานฯ  มอบให้นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์   ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ   เป็นผู้รายงาน และ 
กลา่ววา่ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี  7/2553   ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2553     ได้มีมติ 
อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น       ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ    วนัท่ี  3 
สิงหาคม 2553 จ านวน 300 ล้านหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน  120 ล้านบาท       และได้ด าเนินการ 
จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี  19  สิงหาคม  2553 เรียบร้อยแล้ว    จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
 
                         เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามท่ีเสนอ 
 
                        มต ิ   รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2553  

                   ประธานฯ มอบห มายให้นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการเป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียด และนายวีระยทุธได้กลา่วชีแ้จงวา่บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินก าไรประจ าปีโดยพิจารณาจาก (1) 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถงึการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี และส ารองตามกฎหมายแล้ว    ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล
ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัท 

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มี
ก าไรสทุธิประจ าปี เท่ากบั 771 ล้านบาท  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพิจารณา  และอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2553 สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 4 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้น ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2554 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับ
เงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 170 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไร 

 



 

 

 
ของธุรกิจที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ทัง้จ านวน และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2554 

 ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษั ทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 จะเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.90 บาท โดยคิดค านวณรวมกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เม่ือวนัท่ี 19 
สิงหาคม 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท  

เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเ สียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย                                    0    เสียง 
งดออกเสียง                         0    เสียง 
เห็นด้วย          209,574,713    เสียง 

 
มต ิ   ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล การด าเนินงานประจ าปี 2553 

และการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2553 สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ กลา่ววา่เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดี ของนโยบายการก ากบัดแูล กิจการ    จงึขอให้
กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 4 คนออกจากห้องประชมุฯ  และมอบให้นายสบสนัต์ิ   เกตสุวุรรณ  ในฐานะประธานคณะ
กรรมการบริหาร   ด าเนินการประชมุฯ  

นายสบสนัต์ิ  เกตสุวุรรณ กลา่ววา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ท่ีก าหนดให้
กรรมการบริษัทฯ ออกจาก ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ทกุปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้
ออกจากต าแหน่งก่อน กรรมการบริษัทฯท่ีออกจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการ
บริษัท ใหมอ่ีกก็ได้ 

ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 4 คน ได้แก่ 
                          1.    นายสรรเสริญ    วงศ์ชะอุม่     กรรมการอิสระ 
                2.    นายยงยทุธ         กิตะพาณิชย์          กรรมการ 
                3.    นายอจัฉรินทร์     สารสาส           กรรมการอิสระ 
                4.    นายไพฑรูย์         ทวีผล           กรรมการอิสระ 



 

 

 
คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลกัการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณา

จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คณุสมบตัิของกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการ
เลือกตัง้กรรมการ เป็นการลว่งหน้า 3 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2553 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ                

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้
ร่วมกนัพิจารณาจากคณุสมบตัิในด้านตา่ง ๆ เป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นวา่กรรมการทัง้ 4 คน มี
ความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ
ในช่วงท่ีผ่านมา ซึง่มีสว่นเกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมก ารบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ
ได้เป็นอย่างดี (ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4) และกรรมการทัง้ 4 คน ไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด ไมเ่คยถกู
ระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกบั
ทรัพย์สินท่ีได้มาโดยทจุริต และไมไ่ด้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีสว่นแข่งขนักบัการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 4 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็น
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่    และขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนท่ีละคนเป็นรายบคุคล                      
 

เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้   ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ดงันี ้
 

1.   นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่         ของดออกเสียงในวาระนี ้  

ไมเ่ห็นด้วย                                    0    เสียง 
งดออกเสียง                116,000 เสียง 
เห็นด้วย           209,459,713   เสียง 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์    ไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้จ านวน 7,215,975 เสียง 

                    ไมเ่ห็นด้วย                                     0    เสียง 
งดออกเสียง               116,000 เสียง 
เห็นด้วย           202,243,738    เสียง 
 
 
 
 



 

 

 
3. นายอจัฉรินทร์    สารสาส      ของดออกเสียงในวาระนี ้     

ไมเ่ห็นด้วย                                    0    เสียง 
งดออกเสียง                          116,000     เสียง 
เห็นด้วย          209,472,713     เสียง 

  4.  นายไพฑรูย์       ทวีผล           ของดออกเสียงในวาระนี ้     

ไมเ่ห็นด้วย                                    0    เสียง 
งดออกเสียง                          116,000     เสียง 
เห็นด้วย          209,472,713     เสียง 

 

มต ิ  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่  นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์                            
นายอจัฉรินทร์   สารสาส     และ นายไพฑรูย์  ทวีผล  กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก
วาระหนึง่ 

 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ มอบให้ นาย ไพฑรูย์  ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 
น าเสนอ เพ่ือขออนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2554 

นายไพฑรูย์  ทวีผล กลา่ววา่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ  
เห็นวา่ปัจจยัท่ีใช้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ได้แก่ การเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอื่นท่ีอยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ผลการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
แล้ว        ปร ากฎวา่ คา่ตอบแทนกรรมการเฉลี่ยโดยรวมใกล้เคียงคา่เฉลี่ยโดยรวมของตลาด    จงึเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2554   โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน  10 
ล้านบาท  ดงันี ้  
 

1. คา่ตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายเดือน ส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร  จ่ายเท่ากบัปีท่ี
ผ่านมา ดงันี ้

             (1)  คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ประธานฯ             18,000           บาทตอ่เดือน     

 รองประธานฯ        12,500           บาทตอ่เดือน 
 



 

 

 

 กรรมการอื่นคนละ 10,000           บาทตอ่เดือน 

              (2) คณะกรรมการบริหาร 

 ประธานฯ              45,000           บาทตอ่เดือน 

 กรรมการอื่นคนละ  30,000           บาทตอ่เดือน 

                   เว้นแตก่รรมการในคณะกรรมการบริหาร ท่ีเป็นผู้บริหาร จะไมไ่ด้รับเงินเดือน 
        2.  คา่ตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชดุย่อย จ่ายเท่ากบั 
             ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

              (1)  คณะกรรมการบริษัทฯ  

 ประธานฯ                27,000              บาทตอ่ครัง้ 

 รองประธานฯ          18,750              บาทตอ่ครัง้ 

 กรรมการอื่นคนละ 15,000              บาทตอ่ครัง้ 

               (2)  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหา/ คา่ตอบแทนฯ   

 ประธานฯ                22,500   บาทตอ่ครัง้ 

 กรรมการอื่นคนละ   15,000   บาทตอ่ครัง้ 
    3.   คา่บ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2554 จ่ายเงินรวม 4 ล้านบาท ส าหรับกรรมการรวม 10 คน 
    4.   การจ่ายเงินคา่บ าเหน็จกรรมการและเบีย้ประชมุในคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานฯได้รับใน 
          อตัราสว่น 1.8 และรองประธานฯได้รับในอตัราสว่น 1.25 ของจ านวนท่ีจ่ายให้กรรมการ 

    
เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย                                     0    เสียง 
 งดออกเสียง               141,000 เสียง 
 เห็นด้วย           209,448,813     เสียง 
 

 มต ิ  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2554 โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ 
        ไมเ่กิน 10 ล้านบาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
 
 
 



 

 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2554 

ประธานฯ มอบให้ นายปัญจะ เสนาดิสยั  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ    ธรรมาภิ
บาล เป็นผู้น าเสนอเพ่ือขออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี        และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2554 

นายปัญจะ  เสนาดิสยั  กลา่ววา่  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท KPMG ภมูิไชยสอบบญัชี  ได้ปฏิบตัิงานให้กบับริษัทฯ ตัง้แต่
ปี2553 และมีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ีน่าพอใจ   และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คนคือ นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิต ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี4195  และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบ บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี4068   
และ/หรือ  นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4323    แห่งบริษัท KPMG ภมูิไชย สอบ
บญัชี   มีคณุสมบตัิไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จงึเห็นควรให้  KPMG ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั         
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2554  อีก 1 ปี    

ทัง้นี ้มีคา่ตอบแทนการสอ บบญัชีประจ าปี 2554 จ านวน 1,205,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2553  
จ านวน 35,000 บาท    โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว    และผู้สอบ
บญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ /หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ 
ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด    

ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็
เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั โดยทัง้ 3 บริษัทมีคา่ธรรมเนียมใน
การสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,295,000 บาท โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
แล้ว และแตง่ตัง้ นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195)    และ/หรือ นายเจริญ ผู้
สมัฤทธ์ิเลิศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4068) และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขทะเบียน 4323) แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2554 โดยผู้สอบบญัชี
ไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่กลุม่บริษัท และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ /หรือ การมีสว่นได้เ สียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ 
ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

 
เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้   ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน

เสียงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย                                    0    หุ้น 
งดออกเสียง                         0    หุ้น 
เห็นด้วย          241,549,307     หุ้น 

 



 

 

 
มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้แตง่ตัง้ นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลข

ทะเบียน 4195 และ/หรือ นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลข ทะเบียน  
4068) และ /หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน              
4323 จากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ                  
ส าหรับปี 2553 และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงิน 1,205,000 บาท                                         
โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว       

 

                        ประธานฯ   กลา่ววา่  ตามท่ีได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอนเร่ิมประชมุแล้ววา่ ในวาระท่ี 9–วาระท่ี 12 
เป็นวาระตอ่เน่ืองกนั         เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเกิดความเข้าใจ บริษัทฯ ขอน าเสนอข้อมลูไปในคราวเดียวกนัทัง้ 4 วาระ 
เม่ือน าเสนอครบแล้ว   จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเมื่อไมม่ีประเดน็ใด ๆ แล้ว          บริษัทฯ จะขอให้ผู้ ถือ 
หุ้นลงมติ โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นแตล่ะวาระ ตามล าดบั          และมอบหมายให้นายไพฑรูย์   ทวีผล   ใน 
ฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ   เป็นผู้ ชีแ้จง โดยนายไพฑรูย์ได้กลา่วชีแ้จงโดยสรุปดงันี  ้
   

วาระที่ 9   พิจารณาอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนกังานใน ระดบั
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  และ /หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ) 
ภายใต้โครงการ เสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ /หรือ
บริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) (โครงการ ESOP Scheme) 

 

วาระที่  10    พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ             โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น า
ออกจ าหน่าย       และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ  เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน 

 

วาระที่ 11   พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
ของบริษัทฯ  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

 

วาระที่ 12   พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
 
        นายไพฑรูย์   ทวีผล    กลา่ววา่ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ           
จ านวน1,800,000 หุ้นหน่วย ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท    และ /หรือบริษัทย่อย  ( รวมถงึ
พนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ) ภายใต้โครงการ ESOP Scheme โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตอบแทนความทุ่มเท
ของพนกังานในต าแหน่งท่ีส าคญั    และ /   หรือเป็นแรงจงูใจให้พนกังานมีสว่นร่วมสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบับริษัทฯใน 
 



 

 

 
อนาคต โดยรายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ภายใต้โครงการ  ESOP Scheme  ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบั 5  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา   และ อนมุตัิเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้
1.   การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ภายใต้โครงการ ESOP Scheme โดย
รายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ภายใต้โครงการ ESOP Scheme ปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มา
ด้วยล าดบั 5 
2.   การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นจ านวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายทัง้หมดให้แก่
พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) เป็น
รายบคุคล โดยรายละเอียดรายช่ือและจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจะเสนอขาย ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการ   มีความเห็นเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่
พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) เป็น
จ านวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายทัง้หมด ปรากฏตามรายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ภายใต้โครงการ  ESOP Scheme ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอให้ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุของกรรมการ โดยรายละเอียดปรากฎตาม
สไลด์ท่ีแสดง ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น
สามัญเพิ่ม
ทุนที่จะ
ได้รับการ
เสนอขาย  

(หุ้น) 

จ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ที่จะได้รับการ
เสนอขายครัง้
แรกภายใน 1 

ปี (หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับ

การ 
เสนอขายต่อจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทัง้หมด
ตามโครงการ ESOP 

Scheme 

จ านวนครัง้ที่
เข้าประชุม/
จ านวนครัง้ที่

ประชุม
ทัง้หมด 

1.  นายวีระยทุธ  
กิตะพาณิชย์ 

กรรมการ กรรมการ
ผู้อ านวยการ  
 

ไมเ่กิน 
180,000 

ไมเ่กิน 
63,000 

 

ไมเ่กินร้อยละ 10 11/11 



 

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น
สามัญเพิ่ม
ทุนที่จะ
ได้รับการ
เสนอขาย  

(หุ้น) 

จ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ที่จะได้รับการ
เสนอขายครัง้
แรกภายใน 1 

ปี (หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับ

การ 
เสนอขายต่อจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทัง้หมด
ตามโครงการ ESOP 

Scheme 

จ านวนครัง้ที่
เข้าประชุม/
จ านวนครัง้ที่

ประชุม
ทัง้หมด 

2.  นายยงเกียรต์ิ  
กิตะพาณิชย์ 

กรรมการ และรอง
กรรมการอ านวยการ
บริหาร 

ไมเ่กิน 
180,000 

ไมเ่กิน 
63,000 

 

ไมเ่กินร้อยละ 10 11/11 

3.  นางสาวนภสัร  
กิตะพาณิชย์ 

กรรมการและรอง
กรรมการ
ผู้อ านวยการ – 
ส านกักรรมการ
ผู้อ านวยการ 

ไมเ่กิน 
180,000 

ไมเ่กิน 
63,000 

 

ไมเ่กินร้อยละ 10 11/11 

4.   นายวรพจน์  
ฉตัรชยักลุศิริ 

รองกรรมการ
ผู้อ านวยการ –  
สายการเงินและ
บญัชี และกรรมการ
บริษัทย่อย 

ไมเ่กิน 
180,000 

ไมเ่กิน 
63,000 

 

ไมเ่กินร้อยละ 10 3/3 

5.  นายวสนัต์ 
ชวเจริญพนัธ์ 

รองกรรมการ
ผู้อ านวยการ –  
สายปฏิบตัิการของ
บริษัทย่อย และ
กรรมการบริษัทย่อย  

ไมเ่กิน 
180,000 

ไมเ่กิน 
63,000 

 

ไมเ่กินร้อยละ 10 3/3 

6.   นายวิชยั  
ศรีมาวรรณ์ 

รองกรรมการ
ผู้อ านวยการ –  
สายจดัหาและ
พฒันาคณุภาพ และ
กรรมการบริษัทย่อย 

ไมเ่กิน 
180,000 

ไมเ่กิน 
63,000 

 

ไมเ่กินร้อยละ 10 3/3 

 



 

 

 
ตามท่ีบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วจ านวน 1,800,000 หุ้น    ภายใต้โครงการ 

ESOP   Scheme  ดงักลา่ว  บริษัทฯ  จะต้องด าเนินการเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ   ให้แก ่
พนกังาน ภายใต้โครงการ ESOP Scheme ตามท่ีขออนมุตัิในครัง้นี ้ซึง่ตามกฎหมายมหาชน บริษัทฯ จะต้องตดั
หุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่ายหรือจ าหน่ายไมไ่ด้ก่อนการเพ่ิมทนุ ยกเว้นหุ้นของบริษัทท่ีจดัสรรไว้เพ่ือ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุ
จดทะเบียนจ านวน 340,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 340,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 339,923,287 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 339,923,287 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันัน้ บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 76,713 หุ้น ซึง่
จดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได้ท่ีบริษัทออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม และปัจจบุนัได้มีการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได้ครบถ้วนแล้ว  
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเห็นสมควร เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 การลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย     ท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตาม
ใบแสดงสิทธ์ิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได้จ านวน 76,713 หุ้นดงักลา่ว       และการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ    เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

 การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน  1,800,000 หุ้น        เพ่ือเสนอขายให้แก่พนกังานภายใต้
โครงการ ESOP Scheme  ตามท่ีกลา่วข้างต้น          เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ เป็นจ านวน  341,723,287 
บาท  และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ    เพ่ือให้ สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจด
ทะเบียน 

 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 1,800,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่
พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และ /หรือบริษัทย่อย(รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ) ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) 

 ผู้ ถือหุ้น มีข้อซกัถาม และเสนอความเห็น ดงันี ้
 
1.   คุณฤทธิชัย       หยบิเจริญพร     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

ถาม    1) เสนอแนะให้มีการก าหนดราคาเสนอขายขัน้ต ่าไว้ด้วยแทนท่ีจะก าหนดราคาเสนอขายท่ีราคาตลาด  
               เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากราคาตลาดมีความผนัผวน และอาจเกิดปัญหาเร่ืองการท าราคาตลาดให้ 
               ต ่าลงก่อนการเสนอขาย 



 

 

 
  

                2)  เง่ือนไขของโครงการ ESOP Scheme ในครัง้นีเ้ป็นการให้สิทธิพนกังานท่ีจะเลือกรับสิทธินีห้รือไมรั่บ 
                     สิทธินีก้็ได้ ใช่หรือไม ่
               3)   การจดัสรรหุ้น1.8ล้านหุ้นในครัง้นี ้เป็นกรณีบริษัทซือ้ให้พนกังานหรือให้สิทธิพนกังานซือ้เอง       ถ้า 
                      บริษัทฯ  ซือ้ให้แตกตา่งจากการให้หุ้นแก่พนกังานอย่างไร 
                4)   บริษัทฯ สามารถประมาณการได้หรือไมว่า่ใน 3 ปี บริษัทฯ ต้องใช้คา่ใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่และ 
                      ผู้บริหารทัง้ 9 คนจะได้คนละ 180,000 หุ้น แล้วมีผู้บริหารคนอื่นได้อกีหรือไม ่ขอให้ระบใุห้ชดัเจน 
                5)   เหตใุดบริษัทฯ จงึไมร่ะบใุนเอกสารวา่เป็นการให้โบนสั และให้ผู้ ท่ีได้รับมาซือ้หุ้นเพ่ือความชดัเจน 
                      และจะบนัทกึการประชมุอย่างไร  
 ตอบ    1) จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นีม้ีจ านวน 1,800,000หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย 

               ได้แล้วทัง้หมดของบริษัททัง้หมด ซึง่เป็นอตัราท่ีต ่ามากจงึเห็นวา่ไมน่่าจะมีการท าราคา    และในการ 
               เสนอขายหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะก าหนดจ านวนหุ้นท่ีพนกังานแตล่ะรายจะได้รับ     ดงันัน้ไมว่า่ราคา 
               ตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นจ านวนเท่าใด พนกังานก็จะได้รับจดัสรรหุ้นตามจ านวนท่ีก าหนดเท่านัน้  
               นอกจากนีพ้นกังานท่ีได้รับจดัสรรจะต้องถกูห้ามขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรร 1 ปี  ภายหลงัจากท่ีได้รับการ 
               เสนอขาย   และเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เป็นราคาตลาดถวัเฉลี่ย 15 วนัย้อนหลงัซึง่โอกาสหรือการท าราคา 
               อาจเกิดขึน้ได้ยากเพราะต้องเป็นการท าอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีก้ารท่ีบริษัทฯ พิจารณาใช้ราคาตลาดเพ่ือ 
               ไมใ่ห้มีผลกระทบกบัพนกังานท่ีได้รับจดัสรรและผู้ลงทนุ      ซึง่บริษัทฯ เห็นวา่การก าหนดราคาเสนอ 
                ขายท่ีราคาตลาดเป็นการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมกนัทัง้สองฝ่าย       และการก าหนดราคาขัน้ต ่าไว้  
                เช่นนัน้  จะท าให้กระทบราคาตลาดเพราะวา่จะม ีbenchmark price ซึง่ดใูนแง่ของกลไกตลาดแล้ว 
                ไมค่อ่ยเหมาะสมเท่าใด 
 

    2)  โครงการนีเ้ป็นความตัง้ใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเห็นวา่        บริษัทฯ ได้มีการเติบโตท่ีผ่านมา 
                      หลงัจากวิกฤติท่ีผ่านมาแล้ว3ปี เรามองวา่ในอีก3ปีข้างหน้าอาจเจออปุสรรคทางด้านมหภาคตามท่ี 
                      รับทราบกนัแล้ววา่  ในการเปลี่ยนแปลงตลาดโลกหรือในการรับภาวะวิกฤติตา่ง ๆ มีความส าคญัใน 
                      การเดินหน้าของบริษัทมาก ฉะนัน้ในการท่ีเราจะให้โครงการ ESOP กบัผู้บริหารระดบัสงู      ซึง่เป็น 
                      แกนหลกัในการขบัเคลื่อน โดยการออกหุ้นเพ่ือเป็นแรงจงูใจ ในการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้ผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้       
                      บริษัทฯ ไมไ่ด้ให้ฟรีแบบไมม่ีเง่ือนไข และการท่ีผู้บริหารระดบัสงูจะได้รับ  จงึต้องมีตวัชีว้ดัหลกั(KPI)  
                      คือการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัผู้ ถือหุ้นถงึจะได้   เพราะหากผู้บริหารไมส่ามารถท าได้ตามท่ีก าหนดไว้  
                      แล้วก็ไมไ่ด้รับจดัสรร โครงการนีเ้ป็นการจดัสรรหุ้น 1,800, 000 หุ้นตลอดระยะเวลา 3 ปี            ซึง่ 
                      คณะกรรมการบริษัทฯ  มองผลประโยชน์โดยรวมในแง่ของผู้ ถือหุ้น  และผู้บริหารที่จะเป็นแกนหลกั 
                      ในการขบัเคลื่อนบริษัทฯ  เพราะฉะนัน้อะไรที่เป็นการเก็งก าไรในราคาหุ้น เราจะไมท่ า หากผู้บริหาร  
 



 

 

 
                      สามารถสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ นัน่หมายถงึผู้ ถือหุ้นก็จะได้มีมลูคา่มากเพราะฉะนัน้  ผล 
                      จากโครงการนีท่ี้ออก 1,800,000 หุ้นจะมีผลกระทบอยู่เพียงร้อยละ 0.53 เท่านัน้ 
 

                 3)  บริษัทฯ ไมไ่ด้ซือ้หุ้นให้พนกังาน      แตด้่วยขัน้ตอนการด าเนินการอาจดเูหมือนวา่บริษัทฯ ซือ้หุ้นให้ 
                      พนกังาน แตข่อให้พิจารณาวา่ถ้าหากผลประกอบการดี ผู้บริหารก็จะได้รับโบนสัเพ่ิมขึน้ แตบ่ริษัทฯ  
                      ก าหนดวา่โบนสัพิเศษท่ีบริษัทฯ ให้พนกังานนัน้ ขอให้น ากลบัมาซือ้หุ้นของบริษัทฯ     ซึง่บริษัทฯ ได้ 
                      จ่ายเงินให้กบัพนกังานไปแล้ว    และพนกังานก็ตกลงท่ีจะน าเงินนัน้กลบัมาซือ้หุ้นของบริษัทฯ  
 

                4)  คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้หากพนกังานสามารถท าตามตวัชีว้ดัหลกั ท่ีก าหนดได้ร้อยละ 100    จะได้รับ 
                     หุ้นท่ีประมาณ 600,000 หุ้นตอ่ปี ราคาหุ้นวนันีอ้ยู่ท่ี 22-23 บาท คา่ใช้จ่ายจะอยู่ท่ีประมาณ 12-13  
                     ล้านบาทก่อนหกัภาษี ขึน้อยู่กบัราคาหุ้นวา่อยู่ท่ีเท่าไหร่                 และเม่ือผู้บริหารได้รับสว่นแบ่ง 
                     ผลประกอบการบริษัทฯ ต้องดี ราคาหุ้นก็ควรจะสงูขึน้    แตไ่มค่ิดวา่ประกาศออกไปแล้วราคาหุ้นจะ 
                     สงูขึน้ เพราะวา่ไมไ่ด้เป็นสาระส าคญัในช่วงแรกเพียงแตว่า่ผู้บริหารจะได้หุ้นนัน้ผลประกอบการต้อง 
                     ดีราคาควรจะสงูขึน้ 
 

                      4.1     จ านวนผู้บริหารที่อยู่ในโครงการนีไ้มไ่ด้มีอยู่ 9 คน       จ านวนทัง้หมดท่ีดไูว้วา่ได้สิทธิในการ 
                                จดัสรรปีนีจ้ะมีอยู่ประมาณ 30 กวา่คน และโครงการนีไ้ด้เผ่ือไปอีก 2  ปีข้างหน้า       หากมี 
                                พนกังานท่ีได้รับการเลื่อนขัน้มาอยู่ในระดบัผู้บริหาร ก็เข้ามาอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีสิทธิรับจดัสรร 
                                เหมือนกนั ซึง่บริษัทฯ คาดการณ์วา่จนครบโครงการน่าจะมีผู้บริหารประมาณไมเ่กิน 50 คน  
                                แตหุ่้นท่ีจดัสรรก็จ ากดัอยู่ท่ี 1,800,000 หุ้น แตท่ี่ขออนมุตัิเพียง 9 คน        ด้วยเหตผุลที่วา่ 
                                ผู้บริหารระดบัสงูทัง้ 9 คนอาจได้รับการจดัสรรหุ้นเกินร้อยละ5 เพราะฉะนัน้จงึต้องขออนมุตัิ 
                                ไว้ลว่งหน้า       แตถ้่าได้รับจดัสรรไมเ่กินก็สามารถจดัสรรตามท่ีได้รับนัน้ไป   ฉะนัน้ผู้ ท่ีได้รับ 
                                จดัสรรน้อยกวา่ร้อยละ 5 จงึไมไ่ด้น ามาขออนมุตัิเป็นรายบคุคล  
 

                        4.2      ท่ีปรึกษาการเงินชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ จ านวนหุ้น 180,000 หุ้นเป็นจ านวนหุ้นสงูสดุท่ีพนกังาน 
                                   ท่ีระบไุว้จะได้รับ แตท่ัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลการประเมินการท างานของพนกังานนัน้ๆ ด้วย 

 

5) การด าเนินการครัง้นีข้องบริษัทฯ เป็นการเสนอขายหุ้นให้กบัพนกังานโดยบริษัทฯ     สว่นการให้   
      โบนสัและพนกังานน าเงินโบนสั นี ้ กลบัมาซือ้หุ้นท่ีเสนอขาย เป็นขัน้ตอนการปฏิบตัิ จงึมิได้ระบ ุ
      ในเอกสาร    ทัง้นีบ้ริษัทฯจะบนัทกึและอธิบายให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนมากขึน้ 

   
 
 
 



 

 

 
2.   คุณวีระ    ไชยมโนวงศ์     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 

 ถาม  1)   ขอทราบลกัษณะการจดัสรรของโครงการนีว้า่เป็นการเสนอขายหุ้น และแบ่งการเสนอขายออกเป็น  
                      2 ปี จ านวนหุ้นท่ีจะเสนอขายในแตล่ะปีอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 35 โดยผู้บริหารที่ได้รับจดัสรรจะต้อง 

               ช าระเงินทนัที  แตไ่มส่ามารถขายหุ้นจ านวนดงักลา่วได้เป็นเวลา 1 ปี ใช่หรือไม ่ 
                2)   บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ก าหนดวา่จะจดัสรรให้กบัพนกังานรายใดในแตล่ะปี ขึน้อยู่กบั KPI ใช่หรือไม ่

                3)   พนกังานท่ีได้รับจดัสรรในปีแรก จะได้รับจดัสรรในปีตอ่ๆ ไปโดยอตัโนมตัิหรือไม ่               
    4)   ขอทราบข้อดีของการได้รับหุ้นจากโครงการนีเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัการท่ีผู้บริหารไปซือ้ในตลาด 
                       หลกัทรัพย์ฯ ซึง่การซือ้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สามารถซือ้ขายได้ทนัที 
  

 ตอบ  1)   บริษัทฯ จะเสนอขายเป็นเวลา 3 ปี แบ่งออกเป็นปีแรกไมเ่กินร้อยละ35 โดยครัง้แรกจะเสนอขายใน 
                  ปี 2555       พนกังานท่ีได้รับการเสนอขายจะต้องช าระเงินทนัที  และพนกังานท่ีได้รับจดัสรรจะถกู 
                  ห้ามขายเป็นเวลา 1 ปี  

                 2)   พนกังานท่ีได้รับจะเป็นผู้บริหารระดบัผู้ช่วยผู้จดัการขึน้ไป  
                 3)   การพิจารณาของบริษัทฯ  เป็นการพิจารณาตามต าแหน่ง โดยพนกังานดงักลา่วจะต้องมีต าแหน่ง 
                       ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการขึน้ไป   ดงันัน้ หากพนกังานรายใดได้ต าแหน่งระดบัผู้ช่วยผู้จดัการในปีใด ก ็
                       จะได้รับการพิจารณาในปีนัน้ๆ ด้วย 

4) โครงการนี ้ เป็นการจดัสรรหุ้นให้ โดยการอ้างอิงกบัผลการประเมินความส าเร็จ    ในตวัชีว้ดัหลกั  
กลา่วคือ ต้องสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทนุมากกวา่ผลตอบแทนท่ีควรจะเป็นส าหรับผู้ ถือ
หุ้น       ดงันัน้ เมื่อพนกังานท าได้ตามท่ีก าหนดไว้     บริษัทฯ ก็จะจ่ายผลตอบแทนพิเศษให้ และ
พนกังานก็จะน าผลตอบแทนพิเศษดงักลา่วมาซือ้หุ้น    ซึง่จะแตกตา่งจากการที่พนกังานต้องเอา
เงินสว่นตวัไปซือ้หุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ            นอกจากนี ้ผู้บริหารต้องสร้าง value added จงึ
จะได้รับผลตอบแทนพิเศษ  และผลตอบแทนพิเศษนีจ้ะอยู่ในรูปหุ้น ในแตล่ะปีถ้าหากวา่ผู้บริหาร
ไมส่ามารถท าได้ตามท่ีก าหนด อาจไมม่ีการให้หุ้นเลยก็ได้   จงึเป็นไปได้วา่ในช่วง 3 ปีนบัแตนี่ไ้ป 
อาจไมไ่ด้จดัสรรเลย หรือถกูจดัสรรทัง้หมดก็ได้        โดยดจูากผลด าเนินงานของบริษัทฯ  วา่เป็น
อย่างไรบ้าง        ซึง่บริษัทฯ เห็นวา่ผลประกอบการของบริษัทฯ คงจะดีตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ ถ้าเป็น
อย่างนัน้ราคาหุ้นก็ควรจะเพ่ิมตามไปด้วย 

 
3.  คุณสามพร     มณีไมตรีจติ       ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 

     ถาม    1)  หากเป็นตามท่ีชีแ้จงการเสนอขายหุ้นในครัง้นีข้องบริษัทฯ เป็นการท่ีบริษัทฯ น าเงินของบริษัทฯ ซือ้ 
                        หุ้นใช่หรือไม ่
                  2)  ใช้เงินของบริษัทฯ ซือ้หุ้นใช่หรือไม ่ 



 

 

 
                  3)   ขอทราบหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการค านวณเพ่ือก าหนดจ านวนหุ้นเสนอขายท่ี 1.8 ล้านหุ้น   และเสนอ 
                        ให้มีการขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นเป็นรายปี ประมาณร้อยละ35  ตามท่ีบริษัทฯ มีแผนจะจดัสรรในแตล่ะปี 
                        ดงักลา่ว  เน่ืองจากเห็นวา่ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีผลก าไรดี ก็สมควรได้รับผลตอบแทน   แตห่ากปี  
                        2554  ผลประกอบการไมด่ี ก็ควรลดจ านวนหุ้นลง จงึเห็นวา่ควรให้น าเสนอขออนมุตัิเป็นปีตอ่ปี 
 

      ตอบ   1) จะกลา่วเช่นนัน้ก็ได้แตข่อให้พิจารณาดงันี ้  (1)   บริษัทฯ  มีการให้คา่ตอบแทนพิเศษแก่พนกังานท่ี 
                    ท าผลงานได้เกินกวา่ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซึง่ถ้าหากวา่ บริษัทฯ ไมใ่ห้เป็นในรูปของหุ้นก็คงต้องให้เป็น 
                    เงินสดอยู่แล้ว แตบ่ริษัทฯ ต้องการให้พนกังานสร้างพนัธะผกูพนักบับริษัทฯ ตอ่ไปโดยการให้หุ้น และ 
                    การให้หุ้นนัน้บริษัทฯ ก็มีข้อก าหนดห้ามขายไว้ด้วย   (2) โครงการนีก้รรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารจะไมไ่ด้ 
                    รับการจดัสรร  ซึง่จะให้เฉพาะผู้บริหารเท่านัน้      ฉะนัน้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจงึได้รับหุ้ นไปด้วย  
                    แตก่รรมการอื่นๆ ท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารจะไมไ่ด้รับ 
  

                2)  หุ้นนีเ้ป็นหุ้นท่ีให้กบัพนกังานท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ไมใ่ช่กรรมการบริหาร  
                    เพราะฉะนัน้กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ ก็จะไมไ่ด้รับจดัสรรหุ้นนี ้ใน 
                    สว่นของเหตผุลท่ีไมน่ ามาขออนมุตัิเป็นรายปีนัน้เน่ืองจากกระบวนการเหลา่นีเ้ป็นไปตามกฎหมายใน 
                    เร่ืองของจดทะบียน แม้วา่บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุฯ ครัง้นี ้  ก็ไมส่ามารถด าเนินการได้ 
                    ทนัที      บริษัทฯ จะต้องรอผลประกอบการในปีถดัไปๆ เพ่ือน ามาพิจารณาดวูา่จะเป็นไปตามเกณฑ์ 
                    ท่ีก าหนดไว้หรือไม ่     แล้วจงึด าเนินการเสนอขายจงึเป็นเหตผุลท่ีจะต้องขออนมุตัิทัง้จ านวนไว้เลย  
                    และให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการวา่ท่ีจดัสรรหุ้นตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ หากต้องน ามาขอ 
                    อนมุตัิเป็นรายปี ก็จะท าให้ระยะเวลาของโครงการยาวออกไป 
 

               3)  ส าหรับเร่ืองการพิจารณาวา่ตวัเลขควรจะเป็นท่ีเท่าไร         บริษัทฯ ได้พยายามดวูา่ตวัเลขควรจะมี 
                    แรงจงูใจพอสมควร   สิ่งท่ีจะให้เพ่ิมเมื่อเทียบกบัรายได้ควรจะอยู่ประมาณเท่าไร่ และเห็นวา่ควรอยู่ท่ี  
                    ประมาณร้อยละ 10-20 จ านวน1,800,000 หุ้นท่ีเสนอหากแบ่งออกมาเป็น 3 ปี      หากใช้ราคาหุ้นท่ี 
                    20 บาท จะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ10 ไมถ่งึร้อยละ 15          ซึง่เห็นวา่ไมไ่ด้มากมายแตเ่ป็นแรงจงูใจ 
                    พอสมควร    เหตผุลท่ีไมข่ออนมุตัิเป็นรายปี ก็มีเหตผุลดงันี ้ 
 

3.1 บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้ผู้บริหารเห็นวา่บริษัทฯ มีข้อผกูพนักบัพนกังานท่ีจะให้ โดยมีระยะเวลา 
3 ปีติดตอ่กนั    หากให้เป็นปีตอ่ปี ไมแ่น่ใจวา่ผู้บริหารจะรู้สกึเช่นไร 

 

3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความห่วงใยวา่ หากผลประกอบการไมด่ีในปีหน้า  ผู้บริหารของบริษัทฯ 
จะได้หุ้นในราคาต ่า ซึง่เป็นไปได้น้อยมาก  เพราะเกณฑ์ในการจดัสรรหลกัท่ีบริ ษัทฯ ก าหนด
ไว้นัน้ ใช้ ROIC (Return on invested capital) ซึง่เปลี่ยนไมไ่ด้  ตวัอย่างเช่น หาก
ผลตอบแทนของบริษัทฯ ในรูป ROIC ต ่ากวา่เป้าหมายจะสง่ผลให้โอกาสที่จะได้รับการ 

 



 

 

 
จดัสรร ESOP Scheme ไมเ่กิดขึน้ก็ได้จงึได้มีการก าหนด ROIC เป้าหมาย เป็น minimum 
ROIC ไว้ ซึง่เป็นคา่ท่ีสงูพอสมควร     อย่างไรก็ตามเมื่อผู้บริหารได้รับการจดัสรรหุ้นตาม 
ESOP Scheme นัน้หมายความวา่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีด้วย  ซึง่
ควรจะสง่ผลตอ่ราคาหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึน้ด้วยนัน้คือเป้าหมายท่ีวางไว้ 

                            
เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงโดยจะแยกการลงคะแนนเสียง

ตามล าดบัวาระ ดงันี ้  
 
วาระที่ 9   พจิารณาอนุมัตกิารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนักงานใน

ระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP Scheme 
 

                    ประธานฯ กลา่ววา่ในการลงคะแนนเสียงวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องแยกพิจารณาเป็น 2 เร่ืองคือ   
 

1.  การพิจารณาอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,800,000หุ้น         ให้แก่พนกังาน  
                         ในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย   ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
                         แก่พนกังาน (ESOP Scheme)      โดยรายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ   
                         ภายใต้โครงการ  ESOP Scheme  ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบั 5   ซึง่ต้องได้รับอนมุตัิด้วย 
                         คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก 
                         เสียง    และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้น รวมกนัเกินวา่ร้อยละ10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
                         ท่ีมาประชมุคดัค้าน 

 
 เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้   ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน

เสียง ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย                       5,822,600    เสียง 
งดออกเสียง               136,333    เสียง 
เห็นด้วย          180,796,239     เสียง 
 

ทัง้นี ้เมื่อรวมคะแนนเสียงแล้วปรากฏวา่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้น รวมกนั 
เกินวา่ร้อยละ10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้าน 

 
 

 



 

 

 
มต ิ  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,800,000 บาท ให้แก่พนกังาน
ในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และ /หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ) ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

 

                   2.    การพิจารณาอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เป็นจ านวนเกินกวา่ร้อยละ 5  ของจ านวนหุ้น 
สามญัท่ีเสนอขายทัง้หมด      ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  และ/หรือ

  บริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) เป็นรายบคุคล  และจะต้อง ได้รับอนมุตัิ 
  ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
  สิทธิออกเสียง  และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ  5  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
  ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านการออกใบส าคญัสิทธิในครัง้นี ้                

 

                     เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ือง นี ้  ทีละคนเป็นรายบคุคล  
ซึง่ปรากฏผลดงันี ้ 

                     (1)   นายวีระยทุธ    กิตะพาณิชย์ 

ไมเ่ห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 
งดออกเสียง              136,333 เสียง 
เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 

                     (2)   นายยงเกียรต์ิ   กิตะพาณิชย์ 

ไมเ่ห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 
งดออกเสียง              136,333 เสียง 
เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 

 

                     (3)   นางสาวนภสัร   กิตะพาณิชย์ 

ไมเ่ห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 
งดออกเสียง              136,333 เสียง 
เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 
 



 

 

 
                     (4)   นายวรพจน์      ฉตัรชยักลุศิริ 

ไมเ่ห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 
งดออกเสียง              136,333 เสียง 
เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 

                     (5)    นายวสนัต์        ชวเจริญพนัธ์ 

ไมเ่ห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 
งดออกเสียง              136,333 เสียง 
เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 
 

                     (6)   นายวิชยั          ศรีมาวรรณ์ 

ไมเ่ห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 
งดออกเสียง              136,333 เสียง 
เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 

                     (7)   นายภากร        ทองเจริญ 

ไมเ่ห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 
งดออกเสียง              136,333 เสียง 
เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 

                     (8)   นางจิราพร       ศรีสมวงษ์ 

ไมเ่ห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 
งดออกเสียง              136,333 เสียง 
เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 
 

                    (9)   นายธนิต          วิริยรัต 

ไมเ่ห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 
งดออกเสียง              136,333 เสียง 
เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 



 

 

 
                       ทัง้นี ้เมื่อรวมคะแนนเสียงแล้วปรากฏวา่มีคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง 

     ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ หรือ ร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทัง้หมด 
 

                มต ิ  อนมุตัิการออกหุ้นสามญัเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกให้แก่                   
                             พนกังานเป็นรายบคุคล  
 
วาระที่  10    พจิารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการตัดหุ้นจดทะเบี ยนที่ยังมิ ได้น า

ออกจ าหน่าย  และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน                
 
ประธานฯ กลา่ววา่ เมื่อไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม  ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการลดทนุ

จดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 76,713 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน 76,713 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 340,000,000บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จ านวน 
339 ,923 ,287 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจ านวน 339 ,923 ,287 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 339,923,287 บาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่น
สามพนัสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 339,923,287 หุ้น  (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่น
สามพนัสองร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั 339,923,287 หุ้น  (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่น

สามพนัสองร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ ไมม่ ี หุ้น (-) 

 
 
ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

      ไมเ่ห็นด้วย                       5,812,600    เสียง 
งดออกเสียง              121,333       เสียง 
เห็นด้วย                        203,659,129       เสียง 



 

 

 
                   มต ิ  อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย และการแก้ไข 
                            เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
 
วาระที่ 11   พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 
                    ประธานฯ กลา่ววา่ เมื่อไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม  ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการเพ่ิมทนุ 
จดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 1,800,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 1,800,000 หุ้น   มลูคา่ท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 339,923,287 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมเ่ป็นจ านวน  
341,723,287 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 341,723,287หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท        และแก้ไขเพ่ิมเติม 
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 341,723,287 บาท (สามร้อยสี่สิบเอด็ล้านเจ็ดแสนสองหมื่น
สามพนัสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 341,723,287 หุ้น  (สามร้อยสี่สิบเอด็ล้านเจ็ดแสนสองหมื่น
สามพนัสองร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั 341,723,287 หุ้น  (สามร้อยสี่สิบเอด็ล้านเจ็ดแสนสองหมื่น

สามพนัสองร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ ไมม่ ี หุ้น (-) 
  

    ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้
      ไมเ่ห็นด้วย                       5,812,600    เสียง 

งดออกเสียง               136,333     เสียง 
เห็นด้วย                         180,806,239     เสียง 
 

                มต ิ   ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจ านวน 1,800,000 หุ้น   มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ  
1  บาท  จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 339,923,287 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่เป็น
จ านวน 341,723,287 บาท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 



 

 

 
วาระที่ 12   พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

                   ประธานฯ  กลา่ววา่   เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม    ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการ 
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน  1,800,000 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพ่ือเสนอขายให้แก่พนกังานใน 
ระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ภายใต้โครง 
การการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย    (รวมถงึ 
พนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

                ไมเ่ห็นด้วย                                     0         เสียง 
งดออกเสียง                  20,333         เสียง 
เห็นด้วย                               186,734,839         เสยีง 

                        มต ิ   อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,800,000 หุ้นมลูคา่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ตามท่ี      
                                 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

วาระที่ 13      เร่ืองอื่น ๆ   

ประธานฯ กลา่วเพ่ิม เติมวา่ ในวาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ /หรือ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถาม หรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ในการประชมุครัง้นี ้โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่น
ใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ทัง้นี ้ผู้ ถื อหุ้นได้สอบถามในเร่ืองตา่ง ๆ และ
ประธานฯได้มอบให้ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้น าเสนอชีแ้จงและตอบข้อ
ซกัถามเป็นท่ีเข้าใจเรียบร้อย ดงันี ้  

 

    ถาม 1)    ขอทราบความชดัเจนในวาระท่ี 1 วา่เป็นการเสนอให้รับทราบ หรือเสนอให้รับรองรายงานการ  
        ประชมุฯ   

2) จากการที่ลกูค้าก าหนดให้บริษัทฯ  ลดต้นทนุทกุปี  ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ก็มีรายจ่ายท่ีเพ่ิมขึน้    
อยากทราบวา่บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการสร้างก าไร อย่างไร  

ตอบ   1)  บริษัทฯ ได้ชีแ้จง ตามค าแนะน าของส านกังานกฎหมายวา่  กฎหมายไมไ่ด้ก าหนดวา่ต้องด าเนินการ 
                อย่างไร  แตห่ลกัปฏิบตัิทัว่ไปจะเสนอเพ่ือให้รับรองรายงานการประชมุฯ  ดงันัน้ในปีถดัไปเพ่ือให้เกิด 
                ความเข้าใจท่ีถกูต้องตรงกนั  บริษัทฯ จงึเห็นควรให้ก าหนดเป็นการรับรองรายงานส าหรับในปีถดัไป   

2)  การด าเนินธุรกิจด้านชิน้สว่นยานยนต์   ลกูค้าจะเสนอให้ลดราคาประมาณร้อยละ 3-5 ซึง่ถือ    เป็น 
      ธรรมเนียมปฏิบตัิ แตก่็ขึน้อยู่กบัการเจรจากบัลกูค้าวา่บริษัทฯ จะลดราคาได้เท่าใด ส าหรับกลยทุธ์ 
      เพ่ือสร้างผลก าไรนัน้    ฝ่ายบริหาร    และพนกังานร่วมกนัด าเนินการ      (1) บริษัทฯ พยายามเพ่ิม 
      สดัสว่นของยอดขายให้มากขึน้     (2)  ด าเนินงานด้านการลดต้นทนุโดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 



 

 

 
      กระบวนการผลติ (3) เน้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่การพฒันาบคุลากร และพฒันาใน 
      ด้านอื่น   อย่างไรก็ตามสิ่งส าคญัท่ีสดุคือ การร่วมแรง ร่วมใจ ของฝ่ายบริหารและพนกังานทกุคน 

  

                     เม่ือท่ีประชมุไมม่ีเร่ืองอื่นใดซกัถามอีกแล้ว ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลา
มาร่วมประชมุ และอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา
16.30 น.          
 

                 
                           (นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ)                                    (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่) 
                  เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ                    ประธานท่ีประชมุ 

 
  
 
 
 


