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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2555 
 

       วนัศกุร์ท่ี  20 เมษายน 2555              ณ ห้องร่วมฤดี บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลนิจิต 
        เวลา 9.30 – 12.00 นาฬิกา                                เลขท่ี 566  ถนนเพลติจิต ปทมุวนั    กรุงเทพฯ   

 

 
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และได้แจ้งท่ีประชมุว่า มี

ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมกนัจํานวน 373 ราย นบัจํานวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ 218,439,480 
หุ้น คดิเป็นร้อยละ 64.26 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว จงึได้เปิดการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 
 

ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี ้                      

1. นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุ่ม        ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.    นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์    รองประธานกรรมการ 
3.    นายปัญจะ  เสนาดสิยั        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล   
                                                           และกรรมการอิสระ 
4. นายสบสนัต์ิ     เกตสุวุรรณ      ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ 
5. นายไพฑรูย์ ทวีผล              ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และ 
                                                      กรรมการอิสระ 
6. นายอจัฉรินทร์ สารสาส           กรรมการอิสระ  
7. นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์     กรรมการ / กรรมการผู้ อํานวยการ 
8. นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์     กรรมการ/ รองกรรมการผู้ อํานวยการบริหาร 
9. นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์     กรรมการ/ รองกรรมการผู้ อํานวยการสายการเงิน/บญัชี 
10. นายสรุะศกัด์ิ   เคารพธรรม      กรรมการอิสระ 

 

                         ต่อจากนัน้ กลา่วแนะนําผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุฯ ในครัง้นี ้ได้แก่ 
1.   นายวสนัต์          ชวเจริญพนัธ์    รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
2.    นายวิชยั        ศรีมาวรรณ์      รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ 
3.    นางจิราพร       ศรีสมวงษ์        รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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                           แนะนําผู้ เข้าร่วมประชมุฯ  
  

1. ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ คณุเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์และทีมงาน  จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย 
สอบบญัชี จํากดั 

2. ท่ีปรึกษาทางการเงินคือ คณุสธุางค์ คนศิลป์และทีมงาน จากบริษัทหลกัทรัพย์ทรีนีตี ้ จํากดั
(มหาชน)  

3. ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ คณุมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ  จาก บริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอร่ี (ประเทศ
ไทย) จํากดั   ทําหน้าท่ี Inspector เพ่ือให้การประชมุฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส  ถกูต้องตามกฎหมาย 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ได้แก่  ตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้น    การนบัองค์ประชมุ   การ
ลงคะแนน/นบัคะแนนเสียง  และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียง  

                               ซึง่ทกุท่านได้อยู่ในท่ีประชมุฯ และพร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

 
 

  ก่อนเข้าวาระการประชมุ ประธานฯได้แนะนํา นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ เลขานกุารบริษัทฯ ซึง่จะทํา
หน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุฯ และมอบให้เป็นผู้ ชีแ้จงระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ท่ี
ประชมุทราบ ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 7 ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยมีสาระสําคญั ดงันี ้
 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัติอ่
ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วนั Record Date เพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 มีนาคม 2555 โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10อนัดบัแรกของบริษัทฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้
                            ช่ือ                                                        จํานวนหุ้นท่ีถือ                 ร้อยละ 
                  1)  บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จํากดั       86,665,800            25.50                         
                  2)  ตระกลูกิตะพาณิชย์                  82,524,273   24.28 
                  3)  นายสมพงษ์   ชลคดีดํารงกลุ    23,420,000                 6.89 
                  4)  MR.KENNETH RUDY KAMON                      10,651,008                 3.13 
                 5)  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE  
                       COMPANY, LIMITED - APEX              9,858,533                  2.90 
                  6)  นายสทุธิพงษ์ เวศย์วรุตม์        8,872,000                  2.61   
                  7)  บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั        8,116,218                 2.39 
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                                            ช่ือ                                                                       จํานวนหุ้นท่ีถือ              ร้อยละ   
 

                  8)  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE 
                     COMPANY  LIMITED – TIGER                          5,791,133            1.70 
                  9)  CACIES BANK LUXEMBOURG  4,595,225                    1.35 
                 10)  SOMER (U.K.) LIMITED        4,317,108                   1.27 
                                                                   รวม                             244,811,298                   72.02    
 

2. ระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 
และผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอน
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยงัไม่ได้รับบตัรลงคะแนน โปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการแจกให้กับ
ท่านตอ่ไป 

ในการประชมุฯ จะพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุฯ  โดยจะนําเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ   
และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ   กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอให้แจ้งช่ือและนามสกลุ และในกรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะ  
กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

ภายหลงัท่ีได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท     ทัง้นี ้ เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย 
และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ขอให้ยกมือขึน้
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามลําดบั 

ในการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ   โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง    หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ   ในกรณีท่ีไมมี่ผู้ ใดแสดงความเหน็คดัค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชมุ
เห็นชอบ หรืออนมุติัเป็นเอกฉนัท์            ยกเว้น วาระ 7  ต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 2  ใน 3 ของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ    และวาระ 9  ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10   
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ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น    โดยมติท่ีประชมุฯในวาระท่ีให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของ
ท่ีประชมุฯ หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  และผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีมี
สว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

การเสนอให้ดําเนินการลงคะแนนลบั  อาจกระทําได้หากผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 5 คน เสนอเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ให้พิจารณา
เป็นเร่ืองลบัก็ได้  หากท่ีประชมุมีมติเสียงข้างมากเห็นด้วย ก็ให้ดําเนินการลงคะแนนลบั 

เพ่ือให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการบริษัทฯ   กรณีผู้ ถือหุ้นท่ี
ประสงค์จะกลบัก่อนขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ี   

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานดงักลา่ว
ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุฯ  

 
เม่ือเลขานกุารท่ีประชมุรายงานเรียบร้อยแล้ว ประธานฯได้สอบถามว่าผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเก่ียวกบั

ระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้แจ้งไปแล้วหรือไม ่ และเม่ือไมมี่ข้อซกัถามใด ๆ 
ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุฯ เป็นการลว่งหน้า ดงันี ้  

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารที่  

19 เมษายน  2554    

ประธานฯ กลา่วว่า   บริษัทฯ ได้สง่สําเนารายงานการประชมุฯ ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบั
หนงัสือนดัประชมุแล้วตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 โดยรายงานการประชมุดงักลา่ว  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่าถกูต้องตามมติของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ โดยเผยแพร่รายงานดงักลา่วผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้อง  

 
   เม่ือไมมี่การซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้น

ลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นด้วย       214,323,347 เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                          40,000    เสียง 
งดออกเสียง     4,076,133       เสียง  

 

             มต ิ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 

ประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามท่ี
ปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ของบริษัทฯ    ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 3    ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
แล้ว   เห็นว่าเป็นรายงานท่ีถกูต้องและเพียงพอ    จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบให้นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ ในฐานะ
กรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

                       นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์  กลา่วว่าในรอบปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,568  ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
ปี 2553 ร้อยละ 2  มีกําไรสทุธิ (หลงัหกัภาษี) 408 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 46 สง่ผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์
รวม 8,831 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 9   โดยมีหนีส้ินรวม 4,649 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 
16  และสว่นของผู้ ถือหุ้น 4,182 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 2.68 
 
รายการสาํคัญระหว่างปี 2554 
  

1.   บริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

         1.1   คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตอินมุติัจดัตัง้บริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือ บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล  
      (เจแปน) จํากดั 

1.2  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัการจดัตัง้บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั เพ่ือรองรับการขยาย 
       ธรุกิจในอนาคต 
 

2.    คณะกรรมการบริษัทมีมตอินุมัตกิารลงทุนปี 2554    
 

2.1  SAT  ลงทนุรวม 478.60 ล้านบาท ได้แก่   การขยายกําลงัการผลติ Axle Shaft สําหรับ  Forging 4         และ     
       Machining Line I,   ศนูย์การเรียนรู้และพฒันา  
2.2  SBM  ลงทนุรวม 518.18 ล้านบาท  ได้แก่    Drum Rare Brake,  ก่อสร้างอาคาร SBM3 เฟส2, Brake Disc, 

Hydraulic part, ห้องพ่นสีระบบอตัโนมตัิ, Hub Assy front wheel, Axle Assy, Fly wheel, การผลิตชิน้สว่น
งานกลงึขึน้รูป Kubota Engine 

     2.3  BSK  ลงทนุรวม 293.98 ล้านบาท ได้แก่ Bar Hinge Torsion, สายการผลิตใหม ่Stabilizer Bar   
                  

3.    รางวัลที่ได้รับปี 2554 จากองค์กรภายนอก 
 

3.1 SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2011 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 
ดงันี ้
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  รางวลัเกียรติยศแหง่ความสําเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทท่ีมีความเป็นเลิศต่อเน่ือง  3  ปีซ้อน    
           (2009-2011) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล  
  รางวลัดีเดน่และรางวลัยอดเย่ียมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

3.2 SATได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุคณะกรรมการแหง่ปี-ดีเดน่ ประจําปี2553/54 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ติดตอ่กนัเป็นครัง้ท่ี 2 

3.3  SBG ได้รับรางวลัสหกิจศกึษาดีเดน่ระดบัชาติ จากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ  
3.4 SAT และ BSK ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ือง 

(CSR-DIW Continuous Awards 2010) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
3.5   รางวลัท่ีได้รับจากลกูค้า : Award of Quality Zero รางวลั Excellence in Zero Defect  from MMTh (BSK) 

  
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.    นายรังสฤษฏ์  เลาหะกุล           ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

         ถาม  1)   ขอให้อธิบายเก่ียวกบัการสร้างศนูย์การเรียนรู้ของบริษัทฯ 
   2)   ขอทราบงบประมาณด้าน R&D ปีท่ีผา่นมาเป็นอย่างไร และปี 2555 มีเป้าหมายในการพฒันา R&D   
                           อย่างไรและตัง้งบประมาณเท่าไหร เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่น      
 

         ตอบ    1)   บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสําคญัในการพฒันาบคุลากรภายในบริษัทฯ     โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสง่เสริม 
                           ให้พนกังานมีความรู้   ความสามารถ  มีทกัษะ  มีคณุภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน         จงึได้ 
                           ดําเนินการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ขึน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะ จงัหวดัระยอง   และคาดว่าจะเร่ิมดําเนินการ 
                          ได้ภายในสิน้ปี 2555           
                    2)    คา่ใช้จ่ายด้าน R&D ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ตัง้งบประมาณไว้ท่ีร้อยละ 2 ของยอดขาย และเพ่ิมเป็นร้อยละ 3   
   ของยอดขาย ในอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี 2555 - ปี 2557)   
 

 2.   นายราชันย์  ตันติจนิดา                ผู้รับมอบฉันทะ 
 

          ถาม    1)   ปี 2554 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทใหม ่2 บริษัท  ขอทราบว่าจะเร่ิมดําเนินการเมื่อใด  และประมาณการผล  
                           การดําเนินงานไว้อย่างไร   

2) เพ่ือรองรับการเปิดตวัอาเซียนภายในปี 2558  นอกจากศนูย์การเรียนรู้แล้ว  บริษัทฯ มีแผนรองรับการ 
      เปิดตวัอาเซียนในปี 2558 อย่างไร 
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         ตอบ   1)   บริษัทท่ีตัง้ใหม ่ คือ 
                             (1)  บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน)  จํากดั   ดําเนินงานด้านการตลาด            เน้นการสร้าง 
                                   สมัพนัธภาพกบัลกูค้าชาวญ่ีปุ่ น  และการประสานงานทัว่ไปกบัผู้ผลติเคร่ืองจกัร  ผู้ เช่ียวชาญเทคนิค 
                                   ญ่ีปุ่ นให้กบักลุม่บริษัท  ซึง่มีคา่ใช้จ่ายดําเนินงานเป็นหลกั     
                             (2)  บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั     ดําเนินงานด้านการผลิต  Forging   Machining และ 
                                   ผลติภณัฑ์อ่ืน เพ่ือขยายผลิตภณัฑ์ให้มากขึน้     จะเร่ิมดําเนินการผลติในปี 2558     เน่ืองจากลกูค้า 
                                   จะมีการเปล่ียนโมเดลรถปิคอพั   ซึง่คาดว่าปี 2558 – ปี 2563 จะมียอดขายประมาณ 500 ล้านบาท  
                                   และ ในปีท่ี 3 ท่ีเร่ิมดําเนินการบริษัทจะมีกําไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 15 - 20       
 

      2)   นอกจากการสร้างศนูย์การเรียนรู้แล้ว  บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายการลงทนุในอาเซียน และเอเซีย  ซึง่อยู ่
                         ระหว่างการพิจารณารายละเอียดในการขยายธุรกิจ  และคาดว่าในปีนีจ้ะมีความชดัเจนมากขึน้  

 
 

3.    นายสุริยา  สรรพอาษา    ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
    

         ถาม   1)    บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายของปัจจยัความเส่ียง ในปี 2555 และมีแนวทางการแก้ไข อย่างไร  
       2)    คา่จ้างท่ีปรับเพ่ิมขึน้ตามนโยบายรัฐบาล   มีผลกระทบกบับริษัทฯ  และมีแนวทางการแก้ไข อย่างไร 

 

         ตอบ    1)   ปัจจบุนับริษัทฯ มีนโนบายท่ีจะกํากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร   ภายใต้การดําเนินงานของ 
                       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามแผนการบริหารความเส่ียง 
                           อย่างตอ่เน่ือง   และฝ่ายบริหารได้มีแผนป้องกนัความเส่ียงรองรับหากมีเหตกุารณ์ใด ๆ ท่ีจะเกิดขึน้   

       2)   การปรับคา่จ้างตามนโยบายรัฐบาล เร่ิมเดือนเมษายน 2555       โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับคา่จ้าง              
             ขัน้ต่ําตัง้แต่เดือนมีนาคม 2555 แล้ว      สง่ผลให้บริษัทฯ มีคา่จ้างเพ่ิมขึน้ประมาณ  50   ล้านบาทตอ่ปี      
             อย่างไรก็ตามเพ่ือลดผลกระทบด้านคา่ใข้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้    บริษัทฯ จึงเน้นการเพ่ิมผลผลติ (Productivity)   
             และลดการสญูเสีย/สญูเปลา่ท่ีเกิดจากกระบวนการผลติ เป็นหลกั  
              

4.   นายวีรวุฒ ิ พานิชบูรณะคต ิ   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง    
 

          ถาม    1)    การเปิดบริษัทใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ นและขยายโรงงานผลติด้านเพลาขบัรถยนต์ ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนท่ี    
                            supply ให้กบัโรงงานผลติรถ หรือ supply ให้กบัผู้ ค้า 

        2)    บริษัทฯ ผลิต Axle Shaft ให้กบัรถยนต์ประเภทใด   และมีช่องทางจําหน่ายอย่างใด 
        3)    เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาขยายการผลติไปในอเมริกา เน่ืองจาก Axle Shaftท่ีเป็นreplacement part    
               เป็นการเปล่ียนใหม่   เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาในประเทศไทย ราคาประมาณ 40,000 บาทตอ่ชิน้      
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          ตอบ   1)    บริษัทใหมใ่นประเทศญ่ีปุ่ น จะทําด้านการตลาดและสร้างสมัพนัธภาพกบัลกูค้าเป็นหลกั   และเพลา 
                            ข้าง  ท่ีผลติในประเทศไทย มีสว่นแบ่งการตลาดร้อยละ 80      
                    2)     เฉพาะรถปิคอพั  และอยู่ระหว่างการศกึษาว่าในอนาคต อาจขยายผลติภณัฑ์ไปสูร่ถยนต์ประเภทอ่ืน  
                    3)     ในเร่ืองนี ้ขอรับไว้พิจารณาตอ่ไป 
 
             เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 
 

มต ิ   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 
 
 
วาระที่ 3    พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีสิน้สุด                
               วันที่ 31 ธันวาคม  2553    
 

ประธานฯ มอบให้ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการ นําเสนองบดลุและบญัชี
กําไรขาดทนุ รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยไม่
มีเง่ือนไข      คณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เหน็ว่าถกูต้องครบถ้วนเพียงพอ 
ตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจําปี 2554   
 

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.    นาย อภวัิฒน์  ตัง้ตรงจติร               ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

         ถาม    คา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพ่ิมสงูขึน้ โดยเม่ือเทียบคา่ใข้จ่ายในปี 2554 กบัปี 2553 เพ่ิมสงูขึน้ร้อยละ 19.95    
                   ในขณะท่ีรายได้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.5     
         ตอบ   เหตผุลท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจาก (1) การเตรียมบคุคลากรเพ่ือขยายงาน (2) คา่ใช้จา่ยด้านR&D   (3) คา่ใช้จ่ายใน 
                   การเตรียมการป้องกนันํา้ท่วม 
  
 

      เม่ือไมมี่การซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นด้วย         214,320,347 เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                           40,000          เสียง 
งดออกเสียง           4,079,133          เสียง  
 

             มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
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วาระที่ 4    พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล    
 

                     ประธานฯ มอบให้ นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้รายงานและกลา่วว่า 
ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี 7/2554 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2554  ได้มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น      ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ี   26   สงิหาคม   2554       จํานวน  
339,923,287 หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน  118,973,150.45  บาท       โดยเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับ 
การสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ทัง้จํานวน        และได้ดําเนินการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี  8  กนัยายน  2554  
เรียบร้อยแล้ว     จงึขอเสนอให้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท  
ซึง่ได้จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
 
                    เม่ือไมมี่การซกัถามเพ่ิมเติม   ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามท่ีเสนอ  
 
                    มต ิ  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
 
วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงาน ปี 2554  
 

                     ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการเป็นผู้ นําเสนอ
รายละเอียด และนายวีระยทุธ ได้กลา่วชีแ้จงว่า  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินกําไรประจําปีโดยพิจารณาจาก         
(1) ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ   (2)บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่   (3)บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียง
พอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปัน
ผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี และสํารองตามกฎหมายแล้ว    ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผล
ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีผา่นมา    บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ
ประจําปีเท่ากบั 408 ล้านบาท      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2554    สว่นหนึง่เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2555 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการกําหนดให้เป็น
วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 
34 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ(BOI) ทัง้จํานวน  และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 
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ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จะเท่ากบั
อตัราหุ้นละ 0.45 บาท โดยคิดคํานวณรวมกบัอตัราการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2554 ในอตัรา
หุ้นละ 0.35 บาท   และบริษัทฯ ได้จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว จงึไม่มีการ
จดัสรรอีก 
 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. นายสุริยา  สรรพอาษา                ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
   

        ถาม     เสนอให้บริษัทฯ เล่ือนวนักําหนดจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึน้จากเดิมวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นเดือน 
                      พฤษภาคม 2555         
        ตอบ     ในเร่ืองนี ้ขอรับไว้พิจารณาตอ่ไป 

  

                    เม่ือไมมี่การซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย         214,320,372 เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                           40,000    เสียง 
งดออกเสียง           4,079,108          เสียง 
  

             มต ิ  ท่ีประชมุมีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 และการจดัสรรกําไรจาก 
                        ผลการดําเนินงานปี 2554 โดยได้จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
                        แล้ว  และไม่มีการจดัสรรอีกตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    
 

ประธานฯ มอบให้ นายไพฑรูย์ ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ นําเสนอ 
เพ่ือขออนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

และกลา่วว่าเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดี ของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ    จงึขอให้กรรมการท่ี
ครบวาระทัง้ 3 คนออกจากห้องประชมุฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ17 ท่ีกําหนดให้กรรมการบริษัทฯ 
ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ทกุปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน 
กรรมการบริษัทฯ ท่ีออกจากตําแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหมอี่กก็ได้ 

 



 
 

11 
 

สําหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากตําแหนง่จํานวน 3 คน ได้แก่ 
 

                          1.    นายปัญจะ     เสนาดสิยั     กรรมการอิสระ 
                2.   นายสบสนัต์ิ  เกตสุวุรรณ     กรรมการอิสระ  
                          3.   นายวีระยทุธ         กิตะพาณิชย์          กรรมการ 

                คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลกัการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจาก
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คณุสมบติัของกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการ เป็นการลว่งหน้า 3 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ                

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย ได้ร่วมกนัพิจารณาจาก
คณุสมบติัในด้านตา่ง ๆ เป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เหน็ว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีความเหมาะสมด้าน
คณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงท่ีผา่นมา ซึง่มีสว่น
เกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี (ตามเอกสาร
แนบลําดบัท่ี 4) และกรรมการทัง้ 3 คน ไมมี่คณุสมบติัต้องห้ามประการใด ไมเ่คยถกูระวางโทษให้ออกหรือปลดออก 
เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีได้มาโดยทจุริต และไม่ได้
ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีสว่นแข่งขนักบัการดําเนินงานของบริษัทฯ             คณะกรรมการบริษัทฯ 
จงึเหน็สมควรเสนอให้กรรมการ 3 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่        และ  
ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนท่ีละคนเป็นรายบคุคล                      
 
                  เม่ือไมมี่การซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้

  
1.  นายปัญจะ     เสนาดิสยั            

เห็นด้วย   214,316,372      เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                           40,000    เสียง 
งดออกเสียง           4,083,108 เสียง  
 

2. นายสบสนัต์ิ     เกตสุวุรรณ           
เห็นด้วย 214,305,372         เสียง 
ไม่เห็นด้วย                           40,000            เสียง 
งดออกเสียง           4,094,108    เสียง 
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3. นายวีระยทุธ   กิตะพาณิชย์      ของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้จํานวน 10,009,274 เสียง 
เห็นด้วย        204,291,098  เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                           40,000    เสียง 
งดออกเสียง                    14,108,382          เสียง 
    

                      ประธานฯ กลา่วว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแตง่ตัง้นายสรุะศกัดิ ์  เคารพธรรม เป็นกรรมการ
อิสระเพ่ิมอีก 1 ท่าน สง่ผลให้กรรมการอิสระมีสดัสว่น 6 ใน 10 ของคณะกรรมการทัง้คณะ   สําหรับรายละเอียดได้
อธิบายไว้ในข้อเท็จจริงและเหตผุลประกอบหนงัสือเชิญประชมุฯ    
 
                          มติ     1)  ท่ีประชมุมีมติอนมุติัเลือกตัง้ให้     นายปัญจะ   เสนาดิสยั        นายสบสนัต์ิ    เกตสุวุรรณ  

          และ นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
    2)  รับทราบการแตง่ตัง้นายสรุะศกัดิ ์  เคารพธรรม เป็นกรรมการอิสระเพ่ิมอีก 1 ท่าน 
 
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
 

ประธานฯ มอบให้ นายไพฑรูย์  ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
นําเสนอ เพ่ือขออนมุติัคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2555 

นายไพฑรูย์  ทวีผล กลา่วว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ทํา
การสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการปี 2555   โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ  ข้อมลูเปรียบเทียบกบั
บริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ซึง่มีขนาดและลกัษณะของธรุกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้ผลการสํารวจคา่ตอบแทน
กรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้ว     พบวา่ คา่ตอบแทนกรรมการต่ํากว่าคา่เฉล่ียโดยรวม   
ของตลาด เน่ืองจากบริษัทฯ ไมไ่ด้มีการปรับอตัราคา่ตอบแทนกรรมการนบัตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมา      คณะกรรมการ
บริษัทฯ จงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2555   โดยมี
วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน  10 ล้านบาท  ซึง่เทา่กบัปี 2554  ดงันี ้ 
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                                                                                      รายเดือน (บาท)        เบีย้ประชุม/ครัง้ (บาท)    

                1.  คณะกรรมการบริษัทฯ                                      

                       - ประธานฯ                                                   27,000                  45,000        
                - รองประธานฯ                                        18,750                             31,250    
                - กรรมการอ่ืนคนละ                                 15,000                             25,000 

        

               2.   คณะกรรมการชุดย่อย 

                2.1   คณะกรรมการบริหาร         

                        - ประธานฯ                                                 -                 45,000             
                              - กรรมการอ่ืนคนละ                                    -                                   30,000               

                             (เว้นแต่กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ท่ีเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับเบีย้ประชมุ) 
 

                      2.2   คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหา/ คา่ตอบแทนฯ   
                              -  ประธานฯ               -                                   37,500     

         -  กรรมการอ่ืนคนละ     -                                   25,000   
 \ 

                          3.   ค่าบาํเหน็จกรรมการ ประจําปี 2555 จ่ายเงินรวม 2 ล้านบาท สําหรับกรรมการรวม 10 คน 

    
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม และเสนอความเห็น  ดงันี ้
 

1.   นายสุริยา  สรรพอาษา    ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง    
 

     ถาม   เสนอให้ใช้คา่ตอบแทนในอตัราเดิมไปก่อน เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤต ท่ีผา่นมา    

ตอบ   ขอเรียนให้ทราบว่า อตัราค่าตอบแทนท่ีเสนอนี ้เพ่ือนําไปสูก่ารบริหารจดัการในอนาคต ประกอบกบัปัจจบุนั 
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ นําด้านธรรมาภิบาล ซึง่ยืนยนัได้จากการได้รับรางวลั SET AWARDS จากตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ต่อเน่ืองกนัเป็นปีท่ี 3 และรางวลัสําคญัจากองค์กรภายนอกมากมาย    ซึง่คณะกรรมการฯ ได้
พยายามทุม่เทความรู้ ความสามารถ เพ่ือสร้างองค์กรให้มีความยัง่ยืน และสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่                    
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2.   นางสาวจณิพักตร์  พรพบูิรณ์   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

ถาม  1)  อธิบายท่ีมาของวิธีการคํานวณตวัเลขคา่ตอบแทนกรรมการ 
            2)  แนวทางบริหารความเส่ียง จากการขาดทนุของอตัราแลกเปล่ียน 
                       3)  เสนอแนะให้บริษัทฯ จดักิจกรรม เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นรวมกบับริษัทฯ มากขึน้                     
  

 ตอบ  1)  ได้อธิบายไว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หน้า 11 – ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   
2) บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสําคญัอย่างมากกบัการบริหารความเส่ียง    สําหรับความเสี่ยงด้านอตัรา 

        แลกเปล่ียน เป็นเร่ืองหนึ่งท่ีให้ความสําคญั และติดตามดแูลมาโดยตลอด   
3) เป็นข้อเสนอแนะท่ีดี และ ในเร่ืองนี ้ขอรับไว้พิจารณาต่อไป 

 

3.  นายวีระ   ไชยมโนวงศ์   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

ถาม 1)   เสนอให้จดัทําหลกัเกณฑ์การปรับคา่ตอบแทน และมีการประเมินผลงานกรรมการ    
2)  ขอทราบรายช่ือคณะกรรมการบริหาร  เน่ืองจากไมมี่การเปิดเผยข้อมลูให้ทราบ       และมีการกําหนด 
  จํานวนการประชมุของกรรมการบริหาร เพ่ือจ่ายคา่ตอบแทนตอ่ปี อย่างไร  
 

ตอบ 1)   บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์อยู่แล้ว  โดยการเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั   ซึง่ในเร่ือง 
                  นีจ้ะรับไปพิจารณา เพ่ือให้เกิดความชดัเจน และสอดคล้องตามสภาวะท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป   (รายละ     
                  เอียดได้ชีแ้จงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หน้า 11 ) 
            2)   รายช่ือกรรมการ ได้เปิดเผยในรายงานประจําปีหน้า 39      

 
เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ซึง่ต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนน 

เสียงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุฯ และผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้
 
                                                   เห็นด้วย                   212,639,331     เสียง 
                                            ไม่เหน็ด้วย                     1,477,900     เสียง 

 งดออกเสียง          4,322,249       เสียง 
  

               มต ิ     ท่ีประชมุมีมติอนมุติัจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2555 โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ 
     ไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2554   
 

ประธานฯ มอบให้ นายปัญจะ เสนาดิสยั  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
เป็นผู้ นําเสนอเพ่ือขออนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2555 

นายปัญจะ  เสนาดิสยั  กลา่ววา่  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบญัชีจากบริษัท KPMG ภมิูไชยสอบบญัชี  ได้ปฏบิติังานให้กบับริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2553 และ
มีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ และผู้สอบบญัชีทัง้ 4 คนคือนายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขท่ี4195 และ/หรือนายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4068 และ/หรือ นายวีระชยั 
รัตนจรัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4323  และ/หรือนางมญัชภุา  สงิห์สขุสวสัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขท่ี 6112  แห่งบริษัท KPMG ภมูิไชย สอบบญัชี   มีคณุสมบติัไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึง
เห็นควรให้  KPMG ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2555  อีก 1 ปี    

ทัง้นี ้ มีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2555 จํานวน 1,245,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 45,000 บาท    
โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว    และผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอ่ืน ๆ แก่
บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด    

สําหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จํากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั 
(3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั  (4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั  โดยทัง้ 4 บริษัทมี
คา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,464,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) แล้ว และแตง่ตัง้ นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195) และ/หรือ นาย
เจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4068) และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ (ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขทะเบียน 4323) และ/หรือ นางมญัชภุา  สงิห์สขุสวสัด์ิ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6112)แห่ง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับปี2555 โดยผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอ่ืนๆ แก่กลุม่
บริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
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ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. นายสุริยา  สรรพอาษา       ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

ถาม ขอทราบว่าผู้สอบบญัชี ใช้หลกัเกณฑ์อะไรในการปรับเพ่ิมคา่สอบบญัชีประจําปี 2555 
 

ตอบ    เหตผุลท่ีเพิ่ม คือ (1)  ค่าสอบบญัชีของบริษัทสมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั ซึง่เป็นบริษัทใหม่               
          (2) ใช้เกณฑ์มาตรฐานการบญัชีใหม(่TFRS)        

                      
                   เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นด้วย     214,183,772    เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                           41,000    เสียง 
งดออกเสียง           4,214,708    เสียง 

 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิต (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

4195 และ/หรือ นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4068) และ/หรือ 
นายวีระชยั รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4323) และ/หรือ นางมญัชภุา  สิงห์
สุขสวัสด์ิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6112) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2555 และกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงิน 
1,245,000 บาท     โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว       

   
วาระที่ 9   พจิารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนักงานในระดับ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึ
พนักงานซึ่งดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ภายใต้โครงการ การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน
ในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย 
(รวมถงึพนักงานซึ่งดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) (โครงการ ESOP Scheme) 

 

                 ประธานฯ   มอบให้      นายไพฑรูย์    ทวีผล   ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา และคา่ตอบแทนฯ  
นําเสนอเพ่ือขออนมุติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1,800,000หุ้น ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) ภายใต้
โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึง่จดทะเบียน
จดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ)  
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                 นายไพฑรูย์   ทวีผล    กลา่วว่าด้วยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 19  เมษายน 2554 ได้มีมติ
อนมุติัให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1,800,000 หุ้น     ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) ตามโครงการ ESOP Scheme      และบริษัทฯ 
จะต้องดําเนินการเสนอขายหุ้นครัง้แรกภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั      แตบ่ริษัทฯ ไม่ได้มีการเสนอขาย
หุ้นให้แก่พนกังานระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย           ตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ปี  2554  เน่ืองจากผลการดําเนินงานจริงในปี 2554 ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย    เกิดจากผลกระทบจากเหตกุารณ์สนึามิ 
ประเทศญ่ีปุ่ น และ อทุกภยัในประเทศไทย  สง่ผลให้กําไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนยัสําคญั          อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ยงัมีความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  จํานวน 1,800,000 หุ้น     ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย(รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ)
ภายใต้โครงการ ESOP Scheme เพ่ือตอบแทนความทุม่เทของพนกังานในตําแหนง่ท่ีสําคญั และ/หรือเป็นแรงจงูใจให้
พนกังานมีสว่นร่วมสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบับริษัทฯ ในอนาคต  โดยรายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุ ภายใต้โครงการ  ESOP Scheme ปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาด้วยลําดบั 5    
 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.    นายมานิตย์    เลศิสาครศริิ                ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

        ถาม 1)   ตามท่ีบริษัทฯ ไมไ่ด้มีการออกESOP ในปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากเกิดสนึามิและเหตกุารณ์นํา้ทว่ม ทํา 
                              ให้ผลประเมินไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่ตนในฐานะผู้ ถือหุ้นเข้าใจวา่ โครงการ ESOP เป็นการ 
                              จดัสรรเพ่ือเป็นแรงจงูใจให้กบัพนกังาน แต่ตนคิดว่า โครงการ ESOP ก็เป็นภาระกบับริษัทฯ
 เช่นกนั ซึง่หากคํานวณตามราคาหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ีประชมุนี ้ (20/4/2555) ท่ีราคาหุ้นละ 
 28.50 บาท บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเกือบ 50 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปีตามอายขุอง
 โครงการ ESOP จงึเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาถึงภาระทางการเงินด้วย   และเสนอให้
 จดัสรรเป็นรายปีแทน การกําหนดเป็นอายโุครงการ 4 ปี ซึง่การจดัสรรเป็นรายปีจะทําให้บริษัทฯ 
 ไมมี่ภาระทางการเงินตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา 4 ปี และตามมาตรฐานการบญัชีใหมกํ่าหนดให้
 บริษัทฯ ต้องบนัทกึภาระ 50 ล้านบาทนี ้ ในงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชี 2555     ซึง่ตา่งจาก
 มาตรฐานการบญัชีเดิมท่ีไมกํ่าหนดให้บนัทกึคา่ใช้จ่ายในบญัชีการเงิน     ดงันัน้ เม่ือเทียบกบั
 กําไรของปี 2554 ซึง่ผลประกอบการไมค่อ่ยดีนกั  บริษัทฯ จะมีภาระในสว่นนีเ้ป็นอตัราร้อยละ11 
 ของกําไรทัง้หมด แต่ถ้าเทียบกบักําไรในปี 2553 ซึง่เป็นปีท่ีบริษัทฯ มีผลประกอบการดี บริษัทฯ 
 จะมีภาระแคอ่ตัราร้อยละ 6.3ของกําไรทัง้หมด   จงึเหน็ควรให้จดัสรรเป็นรายปี 
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2) โครงการ ESOP ท่ีขออนมุตัินีมี้อายโุครงการ 4 ปี หรือ 3 ปี เน่ืองจากตามเอกสารระบวุ่ามีอาย ุ4 ปี 
3) บริษัทฯ มีกฎเกณฑ์ในการจดัสรรอย่างไร และตนเองยงัคงมีความเห็นว่าควรจดัสรรเป็นรายปี 

 และขออนมุติัเป็นรายปี เพ่ืออิงกบัผลประกอบการโดยหากในปีใดมีผลประกอบการดีและ
 เห็นควรให้จดัสรรมากขึน้ได้ เช่น 20 ล้าน จงึขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครัง้ 

         ตอบ     1)   โครงการ ESOP ท่ีนําเสนอนีมี้อายโุครงการ 3 ปี      โดยเป็นการจดัสรรให้กบัผู้บริหาร เป็นรายปี   
                             จํานวนหุ้น 1,800,000 หุ้น ท่ีขออนมุติัในครัง้นีสํ้าหรับโครงการ ESOP อาย ุ3 ปี ดงันัน้ ภาระทาง 

การเงิน 50 ล้านบาท ท่ีผู้ ถือหุ้นอ้างถึงนัน้จะเป็นภาระสําหรับ 3 ปี ซึง่เม่ือพิจารณาเป็นรายปีแล้ว
จะอยู่ประมาณ 10 ล้านกวา่บาทเท่านัน้ และเม่ือเทียบกบักําไรของบริษัทฯ ก็เห็นวา่เป็นอตัราท่ีไม่
มาก  ทัง้นี ้เน่ืองด้วยผลการดําเนินงานในปีท่ีผา่นมาไมเ่ป็นไปตาม KPI ท่ีกําหนด อนัเน่ืองมาจาก 

                             วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ การจดัสรรหุ้นในปีท่ีผา่นจงึไมเ่กิดขึน้ ซึง่ตามโครงการท่ีได้รับอนมุติั 
                       จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้    บริษัทฯ สามารถท่ีจะจดัสรรได้ในปีท่ี 2 และปีท่ี 3     แตเ่น่ืองด้วย 
                             กฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องกําหนดว่า   หากบริษัทฯ ไม่ดําเนินการ 
                            จดัสรรภายใน 1 ปี นบัแต่ท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ประสงค์จะออก
 โครงการ ESOP นัน้อีก บริษัทฯจะต้องนําเสนอขออนมุติัผู้ ถือหุ้นใหม่ บริษัทฯ จงึต้องนํามาขอ
 อนมุติัผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ด้วยเง่ือนไขเดิมในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 นี ้           ภาระ
 ท่ีผู้ ถือหุ้นอ้างถึงนัน้ เม่ือคํานวณเป็นรายปีจะอยู่ท่ี 10 ล้านกวา่บาท ซึง่เม่ือเปรียบกบัผลงานแล้ว  
 บริษัทฯ เหน็ว่าเป็นจํานวนท่ีไมม่าก และผู้บริหารท่ีจะได้รับจดัสรรจะเร่ิมจากตําแหน่ง GM ขึน้ไป 
 ซึง่เม่ือรวมกบัรายช่ือท่ีแจ้งแล้วนัน้ จะมีจํานวนผู้บริหารท่ีได้รับจดัสรรประมาณ 30 กว่าทา่น  
 และเม่ือนําตวัเลขผู้บริหารท่ีได้รับจดัสรรดงักลา่วมาหารกบัจํานวนเงิน 10 ล้านกว่าบาท แล้วจะ
 เห็นว่า แตล่ะท่านจะได้รับจํานวนท่ีไมม่ากเลย ซึง่บริษัทฯ ประสงค์จะจดัสรรในจํานวนท่ีมากกว่า
 นี ้แตไ่ด้คํานงึถึงผู้ ถือหุ้น  จงึขอเสนอให้จดัสรรท่ีจํานวนตามท่ีนําเสนอและเหน็ว่าโครงการ ESOP 
 จะเป็นเคร่ืองมือจงูใจให้พนกังานสร้างมลูค่าให้กบับริษัทฯ และทํางานกบับริษัทตอ่ไปนาน ๆ 

2) โครงการ ESOP มีอาย ุ4 ปี แตมี่ระยะเวลาจดัสรร 3 ปี โดยเร่ิมจดัสรรครัง้แรกในอีก 1 ปีข้างหน้า 
3) บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการจดัสรรไว้ชดัเจน       โดยในแตล่ะปีบริษัทฯ จะจดัสรรไมเ่กิน

ร้อยละ 35 ของจํานวนหุ้นท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP 
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2.   นาย วีระ     ไชยมโนวงศ์    ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ถาม     1)    เห็นว่าโครงการ ESOP ท่ีนํามาขออนมุติัในการประชมุครัง้นี ้ มีข้อแตกตา่งจากโครงการเดิมท่ีได้ 
นํามาขออนมุติัในปีท่ีแล้ว เร่ืองอายโุครงการจากเดิม 3 ปี เป็น 4 ปี      ซึง่ไมแ่น่ใจว่าเป็นการพิมพ์
ผิดหรือไม่ และแสดงความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ ESOP ว่า เห็นด้วยกับผู้ ถือหุ้นท่ี
เสนอแนะว่าโครงการนีก็้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เช่นกนั    แต่การท่ีบริษัทฯ เสนอให้มีโครงการ 
ESOP นีก็้อาจจะเป็นผลดีตามท่ีคาดหวงัได้  ถ้าโครงการนีป้ระสบผลสําเร็จตามท่ีเสนอและการ
จัดให้มีโครงการนี  ้ อาจเป็นการจูงใจให้ทํางานกับบริษัทฯ ต่อไปนานขึน้   แต่ก็ไม่แน่ใจว่า
โครงการนีจ้ะประสบผลสําเร็จเพียงใด จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินผลโครงการ
นีด้้วยว่าประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหมายไว้หรือไม่  และเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้น กรณีท่ีจะมี
การจดัให้มีโครงการ ESOP ในลกัษณะนีอี้ก 

ตอบ     1)   ท่ีปรึกษาการเงินได้กลา่วชีแ้จงว่า   โครงการมีอาย ุ4 ปี     แตมี่ระยะเวลาการจดัสรร 3 ปี   และมี 
  ข้อกําหนด ห้ามขายภายใน 1 ปี ภายหลงัจากท่ีได้รับจดัสรร 

2)   ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าบริษัทฯ เข้าใจข้อกงัวลของผู้ ถือหุ้น   เก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ 
คณะกรรมการฯ  จึงได้กําหนด KPI สําหรับผู้บริหารท่ีจะได้รับจดัสรร ผู้บริหารจะได้รับจดัสรรหุ้น
ตอ่เม่ือผลการปฏิบติังานบรรลเุป้าหมาย KPI ท่ีกําหนดไว้ ซึง่หากผลการปฏิบติังานของผู้บริหารไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ KPI ท่ีกําหนด   ผู้บริหารก็จะไม่ได้รับจดัสรรหุ้น บริษัทฯ ได้คํานงึถึงการมีสว่นได้
เสียของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน แตก่ารท่ีจะสร้าง Value Added ให้กบับริษัทฯ ได้จะต้องเป็นลกัษณะการ
จดัสรรหุ้นให้ระยะยาว    ทัง้นี ้ จํานวนท่ีบริษัทฯ จ่ายตอ่ปีไมเ่กิน 18-19 ล้านบาท ผู้บริหารจะไม่ได้
รับการจดัสรรหุ้นโดยอตัโนมติัแตจ่ะได้รับการจดัสรรโดยมีเง่ือนไขว่า KPI จะต้องได้ตามเป้าหมาย 
ซึง่คณะกรรมการ และผู้บริหารจะประเมินผลงานเทียบ KPI   

 

3)    ท่ีปรึกษาการเงิน ชีแ้จงเพ่ิมเติมเร่ือง Silent Period หุ้นท่ีผู้บริหารได้รับจดัสรรทกุปีจะถกูห้ามขาย 
       (silence period) เป็นเวลา 1 ปี ตลอดอายโุครงการ เช่นสมมติุในปีนี ้Performance ของผู้บริหารดี 
 และ ได้รับจดัสรรหุ้น ซึง่จะจดัสรรให้ประมาณเดือนมีนาคม  2556 แตจ่ะสามารถขายได้ในปี 2557 

                   เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้โดยแยกเป็น  2 เร่ือง ดงันี ้      
 

1.  การพิจารณาอนมุติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1,800,000หุ้น       ให้แก่พนกังานในระดบั 
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ) ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์แก่พนกังาน (ESOP Scheme)     
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เห็นด้วย          213,120,072     เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                       1,097,800    เสียง 
งดออกเสียง            4,221,608    เสียง 
  

ทัง้นี ้ เม่ือรวมคะแนนเสียงแล้ว    ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของ 
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียง และไมมี่ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้น รวมกนั 
เกินว่าร้อยละ10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้าน 

 
มต ิ  ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1,800,000 บาท ให้แก่พนกังานใน  
       ระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย         ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย  
        (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังาน 
        ในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย     ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย  
        (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

 
 

                   2. การพิจารณาอนมุติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เป็นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้น
สามญัท่ีเสนอขายทัง้หมดให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (รวมถึงพนกังานซึง่
ดํารงตําแหน่งกรรมการ) เป็นรายบคุคล   ดงันี ้   
                  

                     (1)   นายวีระยทุธ    กิตะพาณิชย์ 
 

เห็นด้วย         203,031,257 เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                      1,177,341  เสียง 
งดออกเสียง         14,230,882 เสียง 
  

                     (2)   นายยงเกียรต์ิ   กิตะพาณิชย์ 

 

เห็นด้วย          205,770,556     เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                       1,227,341    เสียง 
งดออกเสียง          11,441,583    เสียง 
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                     (3)   นางสาวนภสัร   กิตะพาณิชย์ 
 
 

เห็นด้วย          207,423,890     เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                       1,181,341    เสียง 
งดออกเสียง            9,834,249    เสียง  

                     (4)    นายวสนัต์        ชวเจริญพนัธ์ 

 

เห็นด้วย          213,036,531     เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                      1,181,341    เสียง 
งดออกเสียง           4,221,608   เสียง 

 

                     (5)   นายวิชยั          ศรีมาวรรณ์ 
 
 
 

เห็นด้วย          213,036,531     เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                   1,181,341    เสียง 
งดออกเสียง           4,221,608   เสียง 
            

                       (6)   นางกษมน        กิตติอาํพน 
 

                                              เห็นด้วย          207,423,106        เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                       1,181,341    เสียง 
งดออกเสียง            9,835,033    เสียง  

                     (7)   นางจิราพร       ศรีสมวงษ์ 
 

เห็นด้วย          213,035,531     เสียง 
ไม่เหน็ด้วย                       1,181,341    เสียง 
งดออกเสียง            4,222,608        เสียง 
   

ทัง้นี ้เม่ือรวมคะแนนเสียงแล้วปรากฏว่ามีคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และไม่มีผู้ ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้าน 
และผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้   มีจํานวน 28,450,315 เสียง   
 
 

มต ิ อนมุติัการออกหุ้นสามญัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกให้แก่พนกังานเป็น                 
       รายบคุคล  
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วาระที่ 10      เร่ืองอ่ืน ๆ   
 

ประธานฯ กลา่วเพ่ิมเตมิว่า ในวาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถาม หรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ในการประชมุครัง้นี ้ โดยจะไมมี่การนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั และจะไมมี่การลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในเร่ืองตา่ง ๆ    และได้มอบให้ 
นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ นําเสนอชีแ้จงและตอบข้อซกัถามเป็นท่ีเข้าใจเรียบร้อย 
ดงันี ้  

 

1.   นายสุริยา  สรรพอาษา    ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง    
 

ถาม เสนอให้ปิดงบกําไรขาดทุน ประจําปี ให้เร็วขึน้ เพ่ือนําไปสู่การจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึน้ และเสนอจ่าย
ปันผลในรูปแบบของหุ้น      

ตอบ  ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัมีสภาพคลอ่งอยู่  ดงันัน้ข้อเสนอดงักลา่วจงึยงัไม่จําเป็นในขณะนี ้   สําหรับการปิด
งบกําไรขาดทนุให้เร็วขึน้นัน้  บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาตอ่ไป      

 

2.   นางคนึง   มรรคธีรานุวัฒน์          ผู้รับมอบฉันทะ 
 

ถาม      เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาของท่ีระลกึให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุฯ ในครัง้ถดัไป    

ตอบ      ระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไมมี่นโยบายท่ีจะแจกของท่ีระลกึ แต่ให้ในรูปเงินปันผลมากกว่า          
 

3.   นายรังสฤษฏ์ เลาหะกุล            ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
    

ถาม ขอบคณุคณะกรรมการ ท่ีปฎิบติัหน้าท่ีทําให้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดี ถึงแม้ว่าจะเผชิญวิกฤตท่ี
ผา่นมาและตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบังบประมาณด้าน R&D ควรปรับให้มากขึน้ เน่ืองจากมีความสําคญั
อย่างย่ิงในระยะยาว       

ตอบ บริษัทฯ ให้ความสําคญัในด้าน R&D อยู่แล้ว สําหรับการเพ่ิมงบประมาณในด้านนี ้ขอรับไว้พิจารณา 
 

4.   นายราชันย์ ตันติจนิดา              ผู้รับมอบฉันทะ 
 

ถาม ขอให้ช่วยชีแ้จง รายละเอียดของการใช้เงินเพ่ิมทนุในการขยายธรุกิจ 76 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ  
 ได้เปิดเผยข่าวท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2555   ท่ีผา่นมา   

ตอบ เป็นการรายงานการใช้เงินจากการเพ่ิมทนุ เม่ือปี 2553   โดยใช้ในโครงการลงทนุเพ่ือขยายธรุกิจ 
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5.   นาย มานิตย์    เลศิสาครศริิ         ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

ถาม      กลา่วช่ืนชมผลการดําเนินงานกรรมการ    ขอให้กําลงัใจ และรักษารางวลัสําคญั ๆ นีไ้ว้ 

ตอบ     กลา่วขอบคณุ  
  
6.   นาย วีระ   ไชยมโนวงศ์         ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

ถาม     1)    เสนอแนะว่ามีหลายบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ไม่ได้แจกของชําร่วย โดยระบท่ีุหน้า 
                 ซองหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

2) ปัจจบุนั บริษัทฯ ผลติชิน้สว่นสําหรับ eco car มากน้อยเพียงใด และมีลกูค้ารายใดบ้าง 
3) เน่ืองจาก SIJ เป็นบริษัทในด้านการตลาดซึง่ไมมี่รายได้ แต่มีรายจ่ายซึง่ในกรณีนีผู้้ ถือหุ้นจะได้ 

ผลตอบแทนอย่างไร  
4) การขยายธรุกิจไปตา่งประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น  ขอทราบเป้าหมาย และ 

เหตผุลในการขยายการลงทนุ     
5) ในโครงสร้างบริษัทไมมี่บริษัทท่ีไปลงทนุในประเทศอินเดียและประเทศอินโดนิเซีย   ขอทราบว่า 
 ปัจจบุนัดําเนินการถึงขึน้ตอนใด และ บริษัทฯ ดําเนินการโดยตรงหรือเป็นการร่วมทนุ  
6) มีแผนท่ีจะเร่ิมผลติ และรับรู้รายได้เม่ือไหร่  
7)    ปีท่ีแล้วท่ีมีเหตกุารณ์นํา้ท่วมท่ีกระทบกบัอตุสาหกรรมรถยนต์ซึ่งลกูค้ามีแผนรองรับความเส่ียงใน

แง่ของ supply chain    ขอทราบว่าปัจจบุนันี ้ลกูค้าเป็นอย่างไร ยงัเติบโตในแนวทางท่ีดีหรือมี
ลกูค้าท่ีไปหา supply chain จากท่ีอ่ืน 

 

ตอบ     1)    เป็นข้อเสนอแนะท่ีดี และ ในเร่ืองนี ้ขอรับไว้พิจารณาต่อไป  
2)    ลกูค้า eco car  ได้แก่   Nissan   Honda   Mitsubishi   Suzuki  และ Toyota   
3)    เจตนารมณ์ของ SIJ คือ     (1) ดําเนินการค้าและเข้าถึงลกูค้าญ่ีปุ่ นให้เทียบเท่ากบับริษัทคูแ่ขง่

ญ่ีปุ่ นท่ีแข่งขนัในประเทศไทย (2) ประสานงานขายและติดตอ่ผู้ เช่ียวชาญเทคนิคจากญ่ีปุ่ น      
(3) ในอนาคตจะดําเนินธุรกิจในด้าน Trading        

4)  เป็นการขยายตลาด นอกจากจะผลติท่ีประเทศไทยแล้ว  ก็จะไปผลติท่ีอินโดนิเซียกบัอินเดียด้วย 
จงึเป็นโอกาสท่ีเราจะไปขายในประเทศนัน้ เพ่ิมขึน้      

  5)   โครงการลงทนุทัง้ 2 ประเทศ อยู่ระหว่างการศกึษา สว่นรูปแบบการลงทนุยงัไมมี่ข้อสรุป และ
คาดว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาได้ประมาณปลายปี 2555       

  6)   สําหรับบริษัท SFT ท่ีเราจดัตัง้ใหมเ่พ่ือผลติสนิค้า Forging สําหรับรถเก๋ง ซึง่เราได้รับคําสัง่ซือ้
จากลกูค้ารายใหญ่ในประเทศไทย ซึง่จะเร่ิมผลติได้ประมาณปี 2015 และปลายปี 2018 รายได้
เฉล่ียประมาณ 500 ล้านบาทตอ่ปี    
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  7)   เร่ืองของนํา้ท่วมในปีท่ีผ่านมา ลกูค้าท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ ก็คือ ฮอนด้า      ดงันัน้เร่ืองการ
ย้ายฐานการผลติเท่าท่ีได้รับทราบข้อมลูยงัไมมี่การย้ายฐานการผลติ และปัจจบุนัฮอนด้าได้
เร่ิมทําการผลติแล้ว       

 

7.   นายสุวัจน์ ธนศิลป์นุกุล   ผู้รับมอบฉันทะ 
 

ถาม   1)   เพลาข้างท่ี SAT มีสว่นแบง่ทางการตลาดของรถยนต์ ประเภทใดบ้าง 
  2)   ยอดการผลติรถยนต์นัง่และรถกระบะโดยรวม SAT ผลติและสง่ให้ผู้ประกอบรถยนต์ในประเทศ 
 หรือต่างประเทศ   กรณีตา่งประเทศ มีประเทศใดบ้าง 

           3)   ในรายงานประจําปีถดัไป ขอให้ระบยุอดสง่ออกไปประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศอินโดนิเซีย และ
 ประเทศอ่ืน ๆ   

           4)    ผลติภณัฑ์ Axle Shaft หรือ Forging   ใครเป็นผู้ นําด้านการตลาด 
 

ตอบ     1)   เพลาข้างท่ีบริษัทฯ ผลติในปัจจบุนั จะใช้ในรถปิคอพัเป็นสว่นใหญ่ 
                       2)   การสง่ออกโดยตรงของบริษัทฯ จะสง่ไปประเทศญ่ีปุ่ น  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย เป็นต้น   
                       3)  ในเร่ืองนีข้อรับไว้พิจารณาตอ่ไป 
  4)   งาน Forging  มีอยู่หลายบริษัทฯ   
  
8.   นายณัฐ   ศรีธีระวิศาล   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

ถาม  บริษัทฯ มีนโยบายควบคมุสนิค้าคงเหลือให้ลดลงมากน้อยขนาดไหน    
 

ตอบ สนิค้าคงเหลือมี 3 ประเภท คือ Raw Material = 30 วนั   Supply = 30 - 60วนั  และสินค้าสําเร็จรูป = 3 วนั     
   

                      
 เม่ือท่ีประชมุไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซกัถามอีกแล้ว ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ 
และอนมุติัข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุเม่ือเวลา12.00 น.          
 

                 
                           (นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ)                                    (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม) 
                      เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ                    ประธานท่ีประชมุ 

 

  


