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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
 

       วันศุกรที่  20 เมษายน 2555              ณ หองรวมฤดี บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟนิกซ เพลินจิต 

        เวลา 9.30 – 12.00 นาฬิกา                                   เลขที่ 566  ถนนเพลิตจิต ปทุมวัน    กรุงเทพฯ   
 

 

นายสรรเสริญ วงศชะอุม ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม และไดแจงที่ประชุมวา มี

ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมกันจํานวน 373 ราย นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 218,439,480 

หุน คิดเปนรอยละ 64.26 ของจํานวนหุนทัง้หมดครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษทัฯ แลว จึงไดเปดการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 

ประธานฯ ไดแนะนาํกรรมการบริษัทฯ ที่มารวมประชุมเปนรายบุคคล ดังนี้                       

1. นายสรรเสริญ   วงศชะอุม        ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2.    นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย    รองประธานกรรมการ 

3.    นายปญจะ  เสนาดิสัย        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภบิาล   

                                                           และกรรมการอสิระ 

4. นายสบสันต์ิ     เกตุสุวรรณ      ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอสิระ 

5. นายไพฑูรย ทวีผล              ประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน และ 

                                                      กรรมการอิสระ 

6. นายอัจฉรินทร สารสาส           กรรมการอิสระ  

7. นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย     กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ 

8. นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย     กรรมการ/ รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร 

9. นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย     กรรมการ/ รองกรรมการผูอํานวยการสายการเงิน/บัญชี 

10. นายสุระศักด์ิ   เคารพธรรม      กรรมการอิสระ 
 

                         ตอจากนั้น กลาวแนะนําผูบรหิารของบริษัทฯ ที่มารวมประชุมฯ ในครัง้นี้ ไดแก 

1.   นายวสันต          ชวเจริญพันธ    รองกรรมการผูอาํนวยการ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

2.    นายวิชัย        ศรีมาวรรณ      รองกรรมการผูอํานวยการ สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ 

3.    นางจิราพร       ศรีสมวงษ        รองกรรมการผูอํานวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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                           แนะนําผูเขารวมประชุมฯ  
  

1. ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตยและทีมงาน  จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด 

2. ที่ปรึกษาทางการเงนิคือ คุณสธุางค คนศิลปและทีมงาน จากบริษัทหลักทรัพยทรีนีต้ี จํากัด

(มหาชน)  

3. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ  จาก บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศ

ไทย) จํากัด   ทําหนาที่ Inspector เพ่ือใหการประชุมฯ เปนไปอยางโปรงใส  ถูกตองตามกฎหมาย 

และขอบังคับของบริษัทฯ  ไดแก  ตรวจสอบเอกสารของผูถือหุน    การนับองคประชุม   การ

ลงคะแนน/นับคะแนนเสียง  และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียง  

                               ซ่ึงทุกทานไดอยูในที่ประชุมฯ และพรอมที่จะช้ีแจงขอซักถามของผูถือหุน 

 
 

  กอนเขาวาระการประชุม ประธานฯไดแนะนํา นายธนกฤต เพ่ิมพูนขันติสุข เลขานุการบริษทัฯ ซ่ึงจะทํา

หนาท่ีเลขานุการที่ประชุมฯ และมอบใหเปนผูช้ีแจงระเบียบการประชุมและหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนใหที่

ประชุมทราบ ตามเอกสารแนบลําดับท่ี 7 ในหนงัสอืเชิญประชุม โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

1. เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบรษิัทฯ ในการใหสิทธผิูถือหุนและการปฏิบัติตอ

ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเลือกใชวัน Record Date เพ่ือกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธเิขา

รวมประชุมผูถือหุน ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยฯ พ.ศ.2551 

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 14 มีนาคม 2555 โดยมีรายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10อันดับแรกของบริษัทฯ 

ดังตอไปนี ้

                            ช่ือ                                                        จํานวนหุนที่ถือ                 รอยละ 

                  1)  บริษัท สมบูรณ โฮลด้ิง จํากัด       86,665,800            25.50                                 

                  2)  ตระกูลกิตะพาณิชย                  82,524,273   24.28 

                  3)  นายสมพงษ   ชลคดีดํารงกุล    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)  นายสุทธิพงษ เวศยวรุตม        8,872,000                  2.61   

                  7)  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด        8,116,218                 2.39 
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                                            ช่ือ                                                                       จํานวนหุนท่ีถือ              รอยละ   
 

                  8)  MERICAN 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. ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน  โดยผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง 

และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม แตละทานจะไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอน

ลงทะเบียนเขารวมประชุม หากทานใดยังไมไดรับบัตรลงคะแนน โปรดยกมือเพ่ือใหเจาหนาท่ีดําเนินการแจกใหกับ

ทานตอไป 

ในการประชุมฯ จะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ  โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ   

และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอน แลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้น ๆ   กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ

ตองการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอใหแจงช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ  

กรุณาแจงช่ือผูถือหุนที่รับมอบฉันทะมาใหท่ีประชุมทราบดวยทุกครั้ง 

ภายหลังที่ไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ผูถือหุนทานใดท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให

ลงคะแนนบัตรลงคะแนนที่ไดรับจากเจาหนาที่ตอนลงทะเบียน และสงคืนใหกับเจาหนาท่ีของบริษัท     ท้ังนี้ เพ่ือความ

สะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน เจาหนาทีข่องบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนทีล่งคะแนนไมเห็นดวย 

และตามดวยบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่งดออกเสียง โดยผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรอืงดออกเสียง  ขอใหยกมือขึ้น

เพ่ือใหเจาหนาทีจั่ดเก็บตามลําดับ 

ในการนับคะแนนเสียงแตละวาระ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม   โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไม

เห็นดวย และงดออกเสียง    หักออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ี

เห็นดวยในวาระนัน้ ๆ   ในกรณีท่ีไมมีผูใดแสดงความเหน็คัดคานหรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุม

เห็นชอบ หรืออนุมัติเปนเอกฉันท            ยกเวน วาระ 7  ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2  ใน 3 ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม    และวาระ 9  ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสียง และไมมีผูถือหุนคัดคานเกินกวารอยละ 10   
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ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึง่หุน    โดยมติท่ีประชุมฯในวาระทีใ่หถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของ

ที่ประชุมฯ หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  และผูถือหุนทานใดท่ีมี

สวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ 

การเสนอใหดําเนินการลงคะแนนลับ  อาจกระทําไดหากผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน เสนอเรื่องใดเรื่องหน่ึงใหพิจารณา

เปนเรือ่งลับก็ได  หากที่ประชุมมีมติเสียงขางมากเห็นดวย ก็ใหดําเนินการลงคะแนนลับ 

เพ่ือใหการเก็บบัตรลงคะแนน เปนไปอยางโปรงใส สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการบริษัทฯ   กรณีผูถือหุนที่

ประสงคจะกลับกอนขอใหสงบัตรลงคะแนนคืนใหกับเจาหนาที่   

เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตองได บริษัทฯ จะเผยแพรรายงานดังกลาว

ผานเว็บไซตของบรษิัทฯ ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมฯ  

 
เม่ือเลขานุการทีป่ระชุมรายงานเรียบรอยแลว ประธานฯไดสอบถามวาผูถือหุนมีขอซักถามเก่ียวกับ

ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีไดแจงไปแลวหรือไม และเม่ือไมมีขอซักถามใด ๆ 

ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมฯ เปนการลวงหนา ดังนี ้  

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ซ่ึงประชุมเมื่อวันอังคารท่ี  

19 เมษายน  2554    

ประธานฯ กลาววา   บริษัทฯ ไดสงสาํเนารายงานการประชุมฯ ใหทานผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมกับ

หนังสือนัดประชุมแลวตามสิง่ท่ีสงมาดวยลาํดับที ่ 2 โดยรายงานการประชุมดังกลาว  คณะกรรมการบรษิัทฯ ได

พิจารณาแลว เห็นวาถูกตองตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน และไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ภายใน 14 วันนับแตวนัประชุมฯ โดยเผยแพรรายงานดังกลาวผานเว็บไซตของบรษิัทฯ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถ

ตรวจสอบความถูกตอง  

 

   เม่ือไมมีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งน้ี  ซ่ึงผูถือหุน

ลงคะแนนเสียงดังนี ้
 

เห็นดวย       214,323,347 เสียง 

ไมเห็นดวย                          40,000    เสียง 

งดออกเสียง     4,076,133       เสียง  
 

             มต ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 19 เมษายน 2554 
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วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 

ประธานฯ ไดแจงวาบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 ตามที่

ปรากฏในรายงานประจําป 2554 ของบรษิัทฯ    ตามเอกสารแนบลําดับที่ 3    ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา

แลว   เห็นวาเปนรายงานท่ีถูกตองและเพียงพอ    จากนั้น ประธานฯ ไดมอบใหนายวีระยุทธ กิตะพาณิชย ในฐานะ

กรรมการผูอํานวยการ เปนผูรายงานสรุปผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปทีผ่านมาตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

 

                       นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย  กลาววาในรอบป 2554 บริษัทฯ มีรายไดรวม 6,568  ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก

ป 2553 รอยละ 2  มีกําไรสุทธิ (หลังหักภาษ)ี 408 ลานบาท ลดลงจากปท่ีแลวรอยละ 46 สงผลใหบริษัทฯ มีสินทรัพย

รวม 8,831 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจากปที่แลวรอยละ 9   โดยมีหน้ีสินรวม 4,649 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปทีแ่ลวรอยละ 

16  และสวนของผูถือหุน 4,182 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจากปทีแ่ลวรอยละ 2.68 

 

รายการสําคัญระหวางป 2554 
  

1.   บริษัทฯ เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
 

         1.1   คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจัดต้ังบรษิัทในประเทศญ่ีปุน ภายใตช่ือ บรษิัท เอสบีจี อินเตอรเนช่ันแนล  

      (เจแปน) จํากัด 

1.2  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัท สมบูรณ ฟอรจจ้ิง เทคโนโลยี จํากัด เพ่ือรองรับการขยาย 

       ธุรกิจในอนาคต 
 

2.    คณะกรรมการบริษัทมมีติอนุมตัิการลงทุนป 2554    
 

2.1  SAT  ลงทุนรวม 478.60 ลานบาท ไดแก   การขยายกําลงัการผลิต Axle Shaft สําหรับ  Forging 4         และ     

       Machining Line I,   ศูนยการเรียนรูและพัฒนา  

2.2  SBM  ลงทุนรวม 518.18 ลานบาท  ไดแก    Drum Rare Brake,  กอสรางอาคาร SBM3 เฟส2, Brake Disc, 

Hydraulic part, หองพนสีระบบอัตโนมัติ, Hub Assy front wheel, Axle Assy, Fly wheel, การผลิตช้ินสวน

งานกลึงขึ้นรูป Kubota Engine 

     2.3  BSK  ลงทนุรวม 293.98 ลานบาท ไดแก Bar Hinge Torsion, สายการผลิตใหม Stabilizer Bar   
                  

3.    รางวัลท่ีไดรบัป 2554 จากองคกรภายนอก 

 

3.1 SAT ไดรับรางวลั SET Awards 2011 จาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงนิธนาคาร 

ดังน้ี 
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  รางวลัเกียรติยศแหงความสาํเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทที่มีความเปนเลิศตอเนื่อง  3  ปซอน    

           (2009-2011) ดานการรายงานบรรษัทภิบาล  

  รางวลัดีเดนและรางวลัยอดเย่ียมดานความรบัผิดชอบตอสังคม 
 

3.2 SATไดรับรางวลัประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแหงป-ดีเดน ประจําป2553/54 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย รวมกับตลาดหลักทรัพยฯ ติดตอกันเปนครั้งท่ี 2 

3.3  SBG ไดรับรางวลัสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  

3.4 SAT และ BSK ไดรับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคมอยางตอเน่ือง 

(CSR-DIW Continuous Awards 2010) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3.5   รางวัลที่ไดรับจากลูกคา : Award of Quality Zero รางวัล Excellence in Zero Defect  from MMTh (BSK) 

  

ผูถือหุนมีขอซักถาม สรุปไดดังตอไปนี ้
 

1.    นายรังสฤษฏ  เลาหะกุล           ผูถือหุนมาดวยตนเอง 
 

         ถาม  1)   ขอใหอธิบายเก่ียวกับการสรางศูนยการเรียนรูของบริษัทฯ 

   2)   ขอทราบงบประมาณดาน R&D ปที่ผานมาเปนอยางไร และป 2555 มีเปาหมายในการพัฒนา R&D   

                           อยางไรและต้ังงบประมาณเทาไหร เม่ือเทียบกับปที่ผาน      
 

         ตอบ    1)   บริษัทฯ มีนโยบายใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในบรษิัทฯ     โดยเฉพาะอยางย่ิงการสงเสรมิ 

                           ใหพนักงานมีความรู   ความสามารถ  มีทักษะ  มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน         จึงได 

                           ดําเนินการจัดต้ังศูนยการเรียนรูขึ้นที่นิคมอตุสาหกรรมอมตะ จังหวัดระยอง   และคาดวาจะเริ่มดําเนินการ 

                          ไดภายในสิ้นป 2555           

                    2)    คาใชจายดาน R&D ที่ผานมา บริษัทฯ ต้ังงบประมาณไวทีร่อยละ 2 ของยอดขาย และเพ่ิมเปนรอยละ 3   

   ของยอดขาย ในอีก 3 ปขางหนา (ป 2555 - ป 2557)   
 

 2.   นายราชันย  ตันติจินดา                ผูรับมอบฉันทะ 
 

          ถาม    1)   ป 2554 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทใหม 2 บริษทั  ขอทราบวาจะเริ่มดําเนินการเม่ือใด  และประมาณการผล  

                           การดําเนินงานไวอยางไร   

2) เพ่ือรองรับการเปดตัวอาเซียนภายในป 2558  นอกจากศูนยการเรียนรูแลว  บริษัทฯ มีแผนรองรับการ 

      เปดตัวอาเซียนในป 2558 อยางไร 
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         ตอบ   1)   บรษิัทท่ีต้ังใหม  คือ 

                             (1)  บริษัท เอสบีจี อินเตอรเนช่ันแนล (เจแปน)  จํากัด   ดําเนินงานดานการตลาด            เนนการสราง 

                                   สัมพันธภาพกับลูกคาชาวญ่ีปุน  และการประสานงานทั่วไปกับผูผลิตเครื่องจักร  ผูเช่ียวชาญเทคนคิ 

                                   ญ่ีปุนใหกับกลุมบริษัท  ซ่ึงมีคาใชจายดําเนินงานเปนหลัก     

                             (2)  บริษัท สมบูรณ ฟอรจจ้ิง เทคโนโลยี จํากัด     ดําเนินงานดานการผลิต  Forging   Machining และ 

                                   ผลิตภณัฑอืน่ เพ่ือขยายผลิตภัณฑใหมากขึ้น     จะเริ่มดําเนินการผลิตในป 2558     เนื่องจากลูกคา 

                                   จะมีการเปลี่ยนโมเดลรถปคอัพ   ซ่ึงคาดวาป 2558 – ป 2563 จะมียอดขายประมาณ 500 ลานบาท  

                                   และ ในปที่ 3 ที่เริ่มดําเนินการบริษทัจะมีกําไรขั้นตนประมาณรอยละ 15 - 20       
 

      2)   นอกจากการสรางศูนยการเรียนรูแลว  บริษทัฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนในอาเซียน และเอเซีย  ซ่ึงอยู 

                         ระหวางการพิจารณารายละเอียดในการขยายธุรกิจ  และคาดวาในปน้ีจะมีความชัดเจนมากขึน้  
 

 

3.    นายสุริยา  สรรพอาษา    ผูถือหุนมาดวยตนเอง 
    

         ถาม   1)    บริษัทฯ กําหนดเปาหมายของปจจัยความเสี่ยง ในป 2555 และมีเแนวทางการแกไข อยางไร  

       2)    คาจางที่ปรับเพ่ิมขึ้นตามนโยบายรัฐบาล   มีผลกระทบกับบริษัทฯ  และมีแนวทางการแกไข อยางไร 
 

         ตอบ    1)   ปจจุบันบริษัทฯ มีนโนบายท่ีจะกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององคกร   ภายใตการดําเนนิงานของ 

                       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมีการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

                           อยางตอเนื่อง   และฝายบริหารไดมีแผนปองกันความเสี่ยงรองรับหากมีเหตุการณใด ๆ ที่จะเกิดขึน้   

       2)   การปรับคาจางตามนโยบายรัฐบาล เริ่มเดือนเมษายน 2555       โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการปรับคาจาง              

             ขั้นตํ่าต้ังแตเดือนมีนาคม 2555 แลว      สงผลใหบริษัทฯ มีคาจางเพ่ิมขึ้นประมาณ  50   ลานบาทตอป      

             อยางไรก็ตามเพ่ือลดผลกระทบดานคาใขจายท่ีเพ่ิมขึ้น    บริษัทฯ จึงเนนการเพ่ิมผลผลิต (Productivity)   

             และลดการสูญเสีย/สูญเปลาที่เกิดจากกระบวนการผลิต เปนหลัก  

              

4.   นายวีรวุฒิ  พานิชบูรณะคต ิ  ผูถือหุนมาดวยตนเอง    
 

          ถาม    1)    การเปดบริษัทใหมในประเทศญ่ีปุนและขยายโรงงานผลิตดานเพลาขบัรถยนต  ขณะนีอ้ยูในขั้นตอนที่    

                            supply ใหกับโรงงานผลิตรถ หรือ supply ใหกับผูคา 

        2)    บริษัทฯ ผลิต Axle Shaft ใหกับรถยนตประเภทใด   และมีชองทางจําหนายอยางใด 

        3)    เสนอแนะใหบริษทัฯ พิจารณาขยายการผลิตไปในอเมริกา เนื่องจาก Axle Shaftที่เปนreplacement part    

               เปนการเปลี่ยนใหม   เม่ือเปรียบเทียบกับราคาในประเทศไทย ราคาประมาณ 40,000 บาทตอช้ิน      
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          ตอบ   1)    บริษัทใหมในประเทศญ่ีปุน จะทําดานการตลาดและสรางสัมพันธภาพกับลูกคาเปนหลัก   และเพลา 

                            ขาง  ที่ผลิตในประเทศไทย มีสวนแบงการตลาดรอยละ 80      

                    2)     เฉพาะรถปคอัพ  และอยูระหวางการศึกษาวาในอนาคต อาจขยายผลิตภัณฑไปสูรถยนตประเภทอืน่  

                    3)     ในเรื่องนี้ ขอรับไวพิจารณาตอไป 

 

             เม่ือไมมีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบป 2554 

 

มต ิ   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบป 2554 
 

 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบดลุและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสดุ                
               วันท่ี 31 ธันวาคม  2553    
 

ประธานฯ มอบให นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย  ในฐานะกรรมการผูอํานวยการ นําเสนองบดุลและบัญชี

กําไรขาดทุน รอบปบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยไม

มีเงื่อนไข      คณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตองครบถวนเพียงพอ 

ตามหลักบัญชีทีร่ับรองท่ัวไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงนิและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจําป 2554   
 

ผูถือหุนมีขอซักถาม สรุปไดดังตอไปนี ้
 

1.    นาย อภิวัฒน  ตั้งตรงจิตร               ผูถือหุนมาดวยตนเอง 
 

         ถาม    คาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเม่ือเทียบคาใชจายในป 2554 กับป 2553 เพ่ิมสูงขึ้นรอยละ 19.95    

                   ในขณะที่รายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.5     

         ตอบ   เหตุผลท่ีเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก (1) การเตรียมบุคลากรเพ่ือขยายงาน (2) คาใชจายดานR&D   (3) คาใชจายใน 

                   การเตรียมการปองกันนํ้าทวม 
  

 

      เม่ือไมมีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนออกเสียงในเรื่องน้ี  ซ่ึงผูถือหุนลงคะแนนเสียงดังนี ้
 

เห็นดวย         214,320,347 เสียง 

ไมเห็นดวย                           40,000          เสียง 

งดออกเสียง           4,079,133          เสียง  
 

             มต ิ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
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วาระท่ี 4    พิจารณารบัทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล    
 

                     ประธานฯ มอบให นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย  ในฐานะกรรมการผูอํานวยการ เปนผูรายงานและกลาววา 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งที่ 7/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2554  ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล 

ระหวางกาลใหแกผูถือหุน      ที่มีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน  ณ  วันท่ี   26   สิงหาคม   2554       จํานวน  

339,923,287 หุนในอัตราหุนละ 0.35 บาท รวมเปนเงิน  118,973,150.45  บาท       โดยเปนการจายจากกิจการที่ไดรับ 

การสงเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจํานวน        และไดดําเนินการจายเงนิปนผล ใหแกผูถือหุนเม่ือวันที่  8  กันยายน  2554  

เรียบรอยแลว     จึงขอเสนอให ที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.35 บาท  

ซ่ึงไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลว 

 

                    เม่ือไมมีการซักถามเพ่ิมเติม   ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ตามที่เสนอ  

 

                    มติ   รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

 
 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงาน ป 2554  
 

                     ประธานฯ มอบหมายใหนายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย  ในฐานะกรรมการผูอํานวยการเปนผูนาํเสนอ

รายละเอียด และนายวีระยุทธ ไดกลาวช้ีแจงวา  บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีจะจัดสรรเงินกําไรประจําปโดยพิจารณาจาก         

(1) ผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ   (2)บริษัทฯ ไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู   (3)บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียง

พอที่จะจายเงินปนผลได และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตาง ๆ ในอนาคต และบริษทัฯ มีนโยบายจายเงินปน

ผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสทุธิหลังหักภาษี และสาํรองตามกฎหมายแลว    ท้ังนี้ การจายเงินปนผล

ขึ้นอยูกับแผนการลงทนุและแผนการใชเงินของบริษัทฯ 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผานมา    บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ

ประจําปเทากับ 408 ลานบาท      คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นควรใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554    สวนหน่ึงเพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของ

บริษัทฯ ที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555 ซ่ึงเปนวันท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปน

วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่จะมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงินจํานวนทัง้สิ้น 

34 ลานบาท โดยจายจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทนุ(BOI) ทั้งจํานวน  และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือ

หุนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 
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ทั้งนี้ อัตราการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 จะเทากับ

อัตราหุนละ 0.45 บาท โดยคิดคํานวณรวมกับอัตราการจายเงนิปนผลระหวางกาล เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2554 ในอัตรา

หุนละ 0.35 บาท   และบรษิัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว จึงไมมีการ

จัดสรรอีก 

 

ผูถือหุนมีขอซักถาม สรุปไดดังตอไปนี ้
 

1. นายสุริยา  สรรพอาษา                ผูถือหุนมาดวยตนเอง  
   

        ถาม     เสนอใหบริษทัฯ เลื่อนวันกําหนดจายเงินปนผลใหเร็วขึ้นจากเดิมวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เปนตนเดือน 

                      พฤษภาคม 2555         

        ตอบ     ในเรือ่งนี้ ขอรับไวพิจารณาตอไป 

  

                    เม่ือไมมีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนออกเสียงในเรือ่งน้ี ซ่ึงผูถือหุนลงคะแนนเสียงดังน้ี 

 

เห็นดวย         214,320,372 เสียง 

ไมเห็นดวย                           40,000    เสียง 

งดออกเสียง           4,079,108          เสียง 
  

             มต ิ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผล สาํหรับผลการดําเนนิงานประจําป 2554 และการจัดสรรกําไรจาก 

                        ผลการดําเนินงานป 2554 โดยไดจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

                        แลว  และไมมีการจัดสรรอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    
 

ประธานฯ มอบให นายไพฑูรย ทวผีล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ นําเสนอ 

เพ่ือขออนุมัติเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

และกลาววาเพ่ือใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ    จึงขอใหกรรมการที่

ครบวาระทั้ง 3 คนออกจากหองประชุมฯ และเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษทัฯ ขอ17 ที่กําหนดใหกรรมการบริษัทฯ 

ออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ทุกป โดยใหกรรมการบรษิัทฯ ที่อยูในตําแหนงนานทีสุ่ดเปนผูออกจากตําแหนงกอน 

กรรมการบริษทัฯ ที่ออกจากตําแหนงแลว อาจไดรับการเลอืกต้ังใหกลับเขามาเปนกรรมการบรษิัทใหมอีกก็ได 
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สําหรบัในปนี้ มีกรรมการบรษิัทฯ ที่ครบวาระออกจากตําแหนงจํานวน 3 คน ไดแก 
 

                          1.    นายปญจะ     เสนาดิสัย     กรรมการอิสระ 

                2.   นายสบสันต์ิ  เกตุสุวรรณ     กรรมการอิสระ  

                          3.   นายวีระยุทธ         กิตะพาณิชย          กรรมการ 

                คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ไดพิจารณาตามหลักการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจาก

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ คุณสมบัติของกรรมการ และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเขารบัการเลอืกต้ัง

กรรมการ เปนการลวงหนา 3 เดือน นบัต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผานเว็บไซตของบริษทัฯ 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเขารับการเลอืกต้ังเปนกรรมการ                

ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบรษิัทฯ ซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดรวมกันพิจารณาจาก

คุณสมบัติในดานตาง ๆ เปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบแลว เห็นวากรรมการท้ัง 3 คน มีความเหมาะสมดาน

คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลการปฏบัิติงานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ในชวงทีผ่านมา ซ่ึงมีสวน

เก้ือกูลและใหการสนับสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ กอใหเกิดประโยชนกับบริษทัฯ ไดเปนอยางดี (ตามเอกสาร

แนบลําดับที ่ 4) และกรรมการทัง้ 3 คน ไมมีคุณสมบัติตองหามประการใด ไมเคยถูกระวางโทษใหออกหรอืปลดออก 

เพราะมีความผิดทุจริตในหนาท่ี ไมเคยไดรับโทษจําคุก หรือมีความผิดเก่ียวกับทรัพยสนิที่ไดมาโดยทุจริต และไมได

ประกอบกิจการใดๆ หรอืถือหุนในกิจการใดที่มีสวนแขงขันกับการดําเนนิงานของบริษทัฯ             คณะกรรมการบรษิัทฯ 

จึงเห็นสมควรเสนอใหกรรมการ 3 คน ไดรับการพิจารณาเลือกต้ังกลับมาเปนกรรมการบรษิัทฯ อีกวาระหน่ึง        และ  

ขอเสนอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนทลีะคนเปนรายบุคคล                      

 

                  เม่ือไมมีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนออกเสียงในเรือ่งนี ้ ซ่ึงผูถือหุนลงคะแนนเสียง ดังน้ี 
  

1.  นายปญจะ     เสนาดิสัย            

เห็นดวย   214,316,372      เสียง 

ไมเห็นดวย                           40,000    เสียง 

งดออกเสียง           4,083,108 เสียง  
 

2. นายสบสันต์ิ     เกตุสุวรรณ           

เห็นดวย 214,305,372         เสียง 

ไมเห็นดวย                           40,000            เสียง 

งดออกเสียง           4,094,108    เสียง 
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3. นายวีระยุทธ   กิตะพาณิชย      ของดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จํานวน 10,009,274 เสียง 

เห็นดวย        204,291,098  เสียง 

ไมเห็นดวย                           40,000    เสียง 

งดออกเสียง                    14,108,382          เสียง 

    

                      ประธานฯ กลาววา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแตงต้ังนายสุระศักด์ิ   เคารพธรรม เปนกรรมการ

อิสระเพ่ิมอีก 1 ทาน สงผลใหกรรมการอิสระมีสัดสวน 6 ใน 10 ของคณะกรรมการทัง้คณะ   สําหรับรายละเอียดได

อธิบายไวในขอเท็จจรงิและเหตุผลประกอบหนังสอืเชิญประชุมฯ    

 

                          มต ิ    1)  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกต้ังให     นายปญจะ   เสนาดิสัย        นายสบสันต์ิ    เกตุสุวรรณ  

          และ นายวรีะยุทธ  กิตะพาณิชย กลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

    2)  รับทราบการแตงต้ังนายสรุะศักด์ิ   เคารพธรรม เปนกรรมการอิสระเพ่ิมอีก 1 ทาน 

 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการ   
 

ประธานฯ มอบให นายไพฑูรย  ทวผีล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

นําเสนอ เพ่ือขออนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2555 

นายไพฑูรย  ทวีผล กลาววา คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ และคณะกรรมการบรษิัทฯ  ไดทํา

การสาํรวจคาตอบแทนกรรมการป 2555   โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  ขอมูลเปรียบเทียบกับ

บริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงมีขนาดและลักษณะของธุรกิจทีใ่กลเคียงกัน รวมท้ังผลการสํารวจคาตอบแทน

กรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว     พบวา คาตอบแทนกรรมการตํ่ากวาคาเฉลี่ยโดยรวม   

ของตลาด เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดมีการปรับอัตราคาตอบแทนกรรมการนับต้ังแตป 2551 เปนตนมา      คณะกรรมการ

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรบัป 2555   โดยมี

วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเกิน  10 ลานบาท  ซ่ึงเทากับป 2554  ดังนี้  

 

 

 

 



 
 

13 

 

                                                                                      รายเดือน (บาท)        เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)    

                1.  คณะกรรมการบริษัทฯ                                      

                       - ประธานฯ                                                   27,000                  45,000        

                - รองประธานฯ                                        18,750                             31,250    

                - กรรมการอื่นคนละ                                 15,000                             25,000 
        

               2.   คณะกรรมการชุดยอย 

                2.1   คณะกรรมการบริหาร         

                        - ประธานฯ                                                 -                 45,000             

                              - กรรมการอื่นคนละ                                    -                                   30,000               

                             (เวนแตกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ที่เปนผูบริหาร จะไมไดรับเบ้ียประชุม) 
 

                      2.2   คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหา/ คาตอบแทนฯ   

                              -  ประธานฯ               -                                   37,500     

         -  กรรมการอื่นคนละ     -                                   25,000   
 \ 

                          3.   คาบําเหน็จกรรมการ ประจําป 2555 จายเงนิรวม 2 ลานบาท สําหรับกรรมการรวม 10 คน 

    

ผูถือหุนมีขอซักถาม และเสนอความเห็น  ดังนี ้
 

1.   นายสุริยา  สรรพอาษา    ผูถือหุนมาดวยตนเอง    
 

     ถาม   เสนอใหใชคาตอบแทนในอัตราเดิมไปกอน เนือ่งจากบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากวิกฤต ที่ผานมา    

ตอบ   ขอเรียนใหทราบวา อัตราคาตอบแทนท่ีเสนอนี้ เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการในอนาคต ประกอบกับปจจุบัน 

บริษัทฯ เปนหนึง่ในผูนําดานธรรมาภิบาล ซ่ึงยืนยันไดจากการไดรับรางวัล SET AWARDS จากตลาด

หลักทรัพยฯ ตอเนื่องกันเปนปที่ 3 และรางวลัสําคัญจากองคกรภายนอกมากมาย    ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได

พยายามทุมเทความรู ความสามารถ เพ่ือสรางองคกรใหมีความย่ังยืน และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูถือหุนและ

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม                    
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2.   นางสาวจิณพกัตร  พรพิบรูณ   ผูถือหุนมาดวยตนเอง 
 

ถาม  1)  อธิบายที่มาของวธิีการคํานวณตัวเลขคาตอบแทนกรรมการ 

            2)  แนวทางบริหารความเสี่ยง จากการขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยน 

                       3)  เสนอแนะใหบริษทัฯ จัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมใหผูถือหุนมีสวนรวมกับบรษิัทฯ มากขึ้น                     
  

 ตอบ  1)  ไดอธิบายไวในหนงัสอืเชิญประชุมสามัญผูถือหุน หนา 11 – ขอเท็จจริงและเหตุผล   

2) บริษัทฯ มีนโยบายใหความสําคัญอยางมากกับการบริหารความเสี่ยง    สําหรับความเสี่ยงดานอัตรา 

        แลกเปลี่ยน เปนเรื่องหนึ่งที่ใหความสําคัญ และติดตามดูแลมาโดยตลอด   

3) เปนขอเสนอแนะที่ดี และ ในเรื่องนี้ ขอรับไวพิจารณาตอไป 
 

3.  นายวีระ   ไชยมโนวงศ   ผูถือหุนมาดวยตนเอง 
 

ถาม 1)   เสนอใหจัดทําหลักเกณฑการปรับคาตอบแทน และมีการประเมินผลงานกรรมการ    

2)  ขอทราบรายช่ือคณะกรรมการบริหาร  เนื่องจากไมมีการเปดเผยขอมูลใหทราบ       และมีการกําหนด 

  จํานวนการประชุมของกรรมการบริหาร เพ่ือจายคาตอบแทนตอป อยางไร  
 

ตอบ 1)   บริษัทฯ มีหลักเกณฑอยูแลว  โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน   ซ่ึงในเรื่อง 

                  นี้จะรับไปพิจารณา เพ่ือใหเกิดความชัดเจน และสอดคลองตามสภาวะท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป   (รายละ     

                  เอียดไดช้ีแจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน หนา 11 ) 

            2)   รายช่ือกรรมการ ไดเปดเผยในรายงานประจําปหนา 39      

 

เม่ือไมมีการซักถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอใหผูถือหุนออกเสยีงในเรื่องนี้ ซ่ึงตองไดรับอนุมัติดวยคะแนน 

เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมฯ และผูถือหุนลงคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

                                                   เห็นดวย                   212,639,331     เสียง 

                                            ไมเห็นดวย                     1,477,900     เสียง 

 งดออกเสียง          4,322,249       เสียง 

  

               มต ิ     ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2555 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 

     ไมเกิน 10 ลานบาท ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ เสนอ 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัตแิตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2554   
 

ประธานฯ มอบให นายปญจะ เสนาดิสัย  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

เปนผูนําเสนอเพ่ือขออนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2555 

นายปญจะ  เสนาดิสัย  กลาววา  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษทัฯ 

ไดพิจารณาแลว เห็นวาผูสอบบัญชีจากบริษทั KPMG ภูมิไชยสอบบัญชี  ไดปฏิบัติงานใหกับบริษทัฯ ต้ังแตป 2553 และ

มีผลการปฏบัิติงานเปนทีน่าพอใจ และผูสอบบัญชีท้ัง 4 คนคือนายเอกสทิธิ์ ชูธรรมสถิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที4่195 และ/หรอืนายเจริญ ผูสัมฤทธิเ์ลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรอื นายวีระชัย 

รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323  และ/หรือนางมัญชุภา  สิงหสุขสวสัด์ิ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 6112  แหงบรษิัท KPMG ภูมิไชย สอบบัญชี   มีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ จึง

เห็นควรให  KPMG ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด    เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2555  อีก 1 ป    

ทั้งนี้ มีคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2555 จํานวน 1,245,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2554 จํานวน 45,000 บาท    

โดยไดรวมคาตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรสงเสริมการลงทนุ (BOI) แลว    และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่น ๆ แก

บริษัทฯ และไมมีความสัมพันธ และ/หรอืการมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูที่

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด    

สําหรบับริษัทยอย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (2) บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 

(3) บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด  (4) บริษัท สมบูรณ ฟอรจจ้ิง เทคโนโลยี จํากัด  โดยทั้ง 4 บริษัทมี

คาธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเปนเงิน 2,464,000 บาท โดยไดรวมคาตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรสงเสริมการ

ลงทุน (BOI) แลว และแตงต้ัง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195) และ/หรือ นาย

เจริญ ผูสัมฤทธิเ์ลิศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068) และ/หรอื นายวีระชัย รัตนจรสักุล (ผูสอบบัญชีรบั

อนุญาตเลขทะเบียน 4323) และ/หรอื นางมัญชุภา  สิงหสุขสวสัด์ิ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6112)แหง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีสาํหรับป2555 โดยผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นๆ แกกลุม

บริษัท และไมมีความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
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ผูถือหุนมีขอซักถาม สรุปไดดังตอไปนี ้

 

1. นายสุริยา  สรรพอาษา       ผูถือหุนมาดวยตนเอง 
 

ถาม ขอทราบวาผูสอบบัญชี ใชหลักเกณฑอะไรในการปรับเพ่ิมคาสอบบัญชีประจําป 2555 
 

ตอบ    เหตุผลที่เพ่ิม คือ (1)  คาสอบบัญชีของบริษัทสมบูรณ ฟอรจจ้ิง เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทใหม               

          (2) ใชเกณฑมาตรฐานการบัญชีใหม(TFRS)        

                      

                   เม่ือไมมีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนออกเสียงในเรือ่งนี ้ ซ่ึงผูถือหุนลงคะแนนเสียงดังนี ้
 

เห็นดวย     214,183,772    เสียง 

ไมเห็นดวย                           41,000    เสียง 

งดออกเสียง           4,214,708    เสียง 

เห็นดวย     214,183,772    เสียง 

  

มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

4195 และ/หรือ นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068) และ/หรือ 

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323) และ/หรือ นางมัญชุภา  สิงห

สุขสวัสด์ิ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6112) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2555 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีเปนเงิน 

1,245,000 บาท     โดยไดรวมคาตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) แลว       

   
วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมัตกิารเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนจํานวน 1,800,000 หุน ใหแกพนักงานในระดบั

ผูบริหารระดบัสูงของบริษัท  และ/หรือบริษัทยอย ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย (รวมถึง

พนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ) ภายใตโครงการ การเสนอขายหลักทรพัยใหแกพนักงาน

ในระดับผูบริหารระดบัสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

(รวมถงึพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ) (โครงการ ESOP Scheme) 
 

                 ประธานฯ   มอบให      นายไพฑูรย    ทวีผล   ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา และคาตอบแทนฯ  

นําเสนอเพ่ือขออนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,800,000หุน ใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงของ

บริษัท และ/หรอืบริษทัยอย ซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ) ภายใต

โครงการการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานในระดับผูบรหิารระดับสงูของบรษิัทและ/หรือบรษิัทยอย ซ่ึงจดทะเบียน

จัดต้ังในประเทศไทย (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ)  
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                 นายไพฑูรย   ทวีผล    กลาววาดวยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 19  เมษายน 2554 ไดมีมติ

อนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,800,000 หุน     ใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงของ

บริษัทและ/หรือบรษิัทยอย (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ) ตามโครงการ ESOP Scheme      และบริษทัฯ 

จะตองดําเนินการเสนอขายหุนครั้งแรกภายใน 1 ปนับแตวนัทีผู่ถือหุนมีมติอนุมัติ      แตบริษัทฯ ไมไดมีการเสนอขาย

หุนใหแกพนักงานระดับผูบริหารระดับสูงของบริษทั และ/หรือบริษัทยอย           ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

ป  2554  เนื่องจากผลการดําเนินงานจรงิในป 2554 ไมเปนไปตามเปาหมาย    เกิดจากผลกระทบจากเหตุการณสึนามิ 

ประเทศญ่ีปุน และ อทุกภัยในประเทศไทย  สงผลใหกําไรสุทธขิองบริษัทฯ ลดลงอยางมีนัยสําคัญ          อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ยังมีความประสงคทีจ่ะเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทนุ  จํานวน 1,800,000 หุน     ใหแกพนักงานในระดับผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย(รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ)

ภายใตโครงการ ESOP Scheme เพ่ือตอบแทนความทุมเทของพนักงานในตําแหนงท่ีสาํคัญ และ/หรอืเปนแรงจูงใจให

พนักงานมีสวนรวมสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัทฯ ในอนาคต  โดยรายละเอียดเบ้ืองตนของการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม

ทุน ภายใตโครงการ  ESOP Scheme ปรากฏตามสิ่งทีส่งมาดวยลําดับ 5    

 

ผูถือหุนมีขอซักถาม สรุปไดดังตอไปนี ้

 

1.    นายมานิตย    เลิศสาครศิร ิ               ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

        ถาม 1)   ตามที่บริษัทฯ ไมไดมีการออกESOP ในปที่ผานมา เน่ืองจากเกิดสึนามิและเหตุการณน้ําทวม ทํา 

                              ใหผลประเมินไมเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงตนในฐานะผูถือหุนเขาใจวา โครงการ ESOP เปนการ 

                              จัดสรรเพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับพนักงาน แตตนคิดวา โครงการ ESOP ก็เปนภาระกับบริษัทฯ

 เชนกัน ซ่ึงหากคํานวณตามราคาหุนของบริษทัฯ ณ วันที่ประชุมนี้ (20/4/2555) ที่ราคาหุนละ 

 28.50 บาท บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเกือบ 50 ลานบาท เปนระยะเวลา 4 ปตามอายุของ

 โครงการ ESOP จึงเสนอใหคณะกรรมการ พิจารณาถึงภาระทางการเงินดวย   และเสนอให

 จัดสรรเปนรายปแทน การกําหนดเปนอายุโครงการ 4 ป ซ่ึงการจัดสรรเปนรายปจะทําใหบรษิัทฯ 

 ไมมีภาระทางการเงนิตอเน่ืองเปนระยะเวลา 4 ป และตามมาตรฐานการบัญชีใหมกําหนดให

 บริษัทฯ ตองบันทึกภาระ 50 ลานบาทนี้ ในงบการเงินสาํหรบัรอบปบัญชี 2555     ซ่ึงตางจาก

 มาตรฐานการบัญชีเดิมที่ไมกําหนดใหบันทึกคาใชจายในบัญชีการเงนิ     ดังน้ัน เม่ือเทียบกับ

 กําไรของป 2554 ซ่ึงผลประกอบการไมคอยดีนัก  บรษิัทฯ จะมีภาระในสวนนี้เปนอัตรารอยละ11 

 ของกําไรท้ังหมด แตถาเทียบกับกําไรในป 2553 ซ่ึงเปนปท่ีบริษัทฯ มีผลประกอบการดี บรษิัทฯ 

 จะมีภาระแคอัตรารอยละ 6.3ของกําไรทั้งหมด   จึงเห็นควรใหจัดสรรเปนรายป 

 

 



 
 

18 

 

2) โครงการ ESOP ที่ขออนุมัตินี้มีอายุโครงการ 4 ป หรือ 3 ป เนือ่งจากตามเอกสารระบุวามีอายุ 4 ป 

3) บริษัทฯ มีกฎเกณฑในการจัดสรรอยางไร และตนเองยังคงมีความเห็นวาควรจัดสรรเปนรายป 

 และขออนุมัติเปนรายป เพ่ืออิงกับผลประกอบการโดยหากในปใดมีผลประกอบการดีและ

 เห็นควรใหจัดสรรมากขึ้นได เชน 20 ลาน จึงขอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครัง้ 

         ตอบ     1)   โครงการ ESOP ที่นําเสนอนี้มีอายุโครงการ 3 ป      โดยเปนการจัดสรรใหกับผูบริหาร เปนรายป   

                             จํานวนหุน 1,800,000 หุน ท่ีขออนุมัติในครั้งนี้สาํหรับโครงการ ESOP อายุ 3 ป ดังนั้น ภาระทาง 

การเงนิ 50 ลานบาท ที่ผูถือหุนอางถึงนั้นจะเปนภาระสําหรบั 3 ป ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายปแลว

จะอยูประมาณ 10 ลานกวาบาทเทานัน้ และเม่ือเทียบกับกําไรของบริษัทฯ ก็เห็นวาเปนอัตราที่ไม

มาก  ทั้งนี้ เนื่องดวยผลการดําเนินงานในปที่ผานมาไมเปนไปตาม KPI ที่กําหนด อันเนือ่งมาจาก 

                             วิกฤตการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การจัดสรรหุนในปทีผ่านจึงไมเกิดขึ้น ซ่ึงตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

                       จากที่ประชุมผูถือหุนแลวน้ัน    บริษัทฯ สามารถที่จะจัดสรรไดในปที่ 2 และปที่ 3     แตเนื่องดวย 

                             กฎเกณฑของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของกําหนดวา   หากบริษัทฯ ไมดําเนินการ 

                            จัดสรรภายใน 1 ป นับแตที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และบรษิัทฯ ประสงคจะออก

 โครงการ ESOP นั้นอีก บริษัทฯจะตองนําเสนอขออนุมัติผูถือหุนใหม บริษัทฯ จึงตองนาํมาขอ

 อนุมัติผูถือหุนอีกครัง้ดวยเงื่อนไขเดิมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 นี ้           ภาระ

 ที่ผูถือหุนอางถึงนัน้ เม่ือคํานวณเปนรายปจะอยูที่ 10 ลานกวาบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบกับผลงานแลว  

 บริษัทฯ เหน็วาเปนจํานวนท่ีไมมาก และผูบริหารที่จะไดรับจัดสรรจะเริ่มจากตําแหนง GM ขึ้นไป 

 ซ่ึงเม่ือรวมกับรายช่ือที่แจงแลวนั้น จะมีจํานวนผูบริหารที่ไดรับจัดสรรประมาณ 30 กวาทาน  

 และเม่ือนําตัวเลขผูบริหารท่ีไดรับจัดสรรดังกลาวมาหารกับจํานวนเงิน 10 ลานกวาบาท แลวจะ

 เห็นวา แตละทานจะไดรับจํานวนที่ไมมากเลย ซ่ึงบริษัทฯ ประสงคจะจัดสรรในจํานวนที่มากกวา

 นี้ แตไดคํานึงถึงผูถือหุน  จึงขอเสนอใหจัดสรรที่จํานวนตามท่ีนําเสนอและเห็นวาโครงการ ESOP 

 จะเปนเครื่องมือจูงใจใหพนักงานสรางมูลคาใหกับบริษทัฯ และทํางานกับบรษิัทตอไปนาน ๆ 

2) โครงการ ESOP มีอายุ 4 ป แตมีระยะเวลาจัดสรร 3 ป โดยเริ่มจัดสรรครัง้แรกในอีก 1 ปขางหนา 

3) บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรไวชัดเจน       โดยในแตละปบรษิัทฯ จะจัดสรรไมเกิน

รอยละ 35 ของจํานวนหุนท่ีเสนอขายภายใตโครงการ ESOP 
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2.   นาย วีระ     ไชยมโนวงศ    ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

ถาม     1)    เห็นวาโครงการ ESOP ที่นํามาขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้  มีขอแตกตางจากโครงการเดิมท่ีได 

นํามาขออนุมัติในปท่ีแลว เรื่องอายุโครงการจากเดิม 3 ป เปน 4 ป      ซ่ึงไมแนใจวาเปนการพิมพ

ผิดหรือไม และแสดงความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ ESOP วา เห็นดวยกับผูถือหุนที่

เสนอแนะวาโครงการนี้ก็เปนคาใชจายของบริษัทฯ เชนกัน    แตการท่ีบริษัทฯ เสนอใหมีโครงการ 

ESOP นี้ก็อาจจะเปนผลดีตามที่คาดหวังได  ถาโครงการนี้ประสบผลสําเร็จตามที่เสนอและการ

จัดใหมีโครงการนี้  อาจเปนการจูงใจใหทํางานกับบริษัทฯ ตอไปนานขึ้น   แตก็ไมแนใจวา

โครงการน้ีจะประสบผลสําเร็จเพียงใด จึงขอเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินผลโครงการ

นี้ดวยวาประสบความสําเร็จตามที่คาดหมายไวหรือไม  และเปนขอมูลใหแกผูถือหุน กรณีท่ีจะมี

การจัดใหมีโครงการ ESOP ในลักษณะนี้อีก 

ตอบ     1)   ที่ปรึกษาการเงนิไดกลาวช้ีแจงวา   โครงการมีอายุ 4 ป     แตมีระยะเวลาการจัดสรร 3 ป   และมี 

  ขอกําหนด หามขายภายใน 1 ป ภายหลังจากที่ไดรับจัดสรร 

2)   ช้ีแจงเพ่ิมเติมวาบริษัทฯ เขาใจขอกังวลของผูถือหุน   เก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ 

คณะกรรมการฯ  จึงไดกําหนด KPI สําหรับผูบริหารที่จะไดรับจัดสรร ผูบริหารจะไดรับจัดสรรหุน

ตอเม่ือผลการปฏบัิติงานบรรลุเปาหมาย KPI ที่กําหนดไว ซ่ึงหากผลการปฏิบัติงานของผูบรหิารไม

เปนไปตามเกณฑ KPI ที่กําหนด   ผูบริหารก็จะไมไดรับจัดสรรหุน บริษัทฯ ไดคํานึงถึงการมีสวนได

เสียของผูถือหุนทุกทาน แตการทีจ่ะสราง Value Added ใหกับบริษัทฯ ไดจะตองเปนลักษณะการ

จัดสรรหุนใหระยะยาว    ทั้งนี้ จํานวนที่บริษัทฯ จายตอปไมเกิน 18-19 ลานบาท ผูบริหารจะไมได

รับการจัดสรรหุนโดยอัตโนมัติแตจะไดรับการจัดสรรโดยมีเงื่อนไขวา KPI จะตองไดตามเปาหมาย 

ซ่ึงคณะกรรมการ และผูบริหารจะประเมินผลงานเทียบ KPI   
 

3)    ที่ปรึกษาการเงิน ช้ีแจงเพ่ิมเติมเรื่อง Silent Period หุนที่ผูบริหารไดรับจัดสรรทุกปจะถูกหามขาย 

       (silence period) เปนเวลา 1 ป ตลอดอายุโครงการ เชนสมมุติในปนี้ Performance ของผูบริหารดี 

 และ ไดรับจัดสรรหุน ซ่ึงจะจัดสรรใหประมาณเดือนมีนาคม  2556 แตจะสามารถขายไดในป 2557 

                   เม่ือไมมีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนออกเสียงในเรือ่งน้ี โดยแยกเปน  2 เรื่อง ดังนี้       
 

1.  การพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,800,000หุน       ใหแกพนักงานในระดับ 

ผูบริหารระดับสงูของบรษิัทและ/หรือบรษิัทยอย ซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนง

กรรมการ) ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยแกพนักงาน (ESOP Scheme)     
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เห็นดวย          213,120,072     เสียง 

ไมเห็นดวย                       1,097,800    เสียง 

งดออกเสียง            4,221,608    เสียง 

  

ทั้งนี้  เม่ือรวมคะแนนเสียงแลว    ปรากฏวาผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ 

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และไมมีผูถือหุนซ่ึงถือหุน รวมกัน 

เกินวารอยละ10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคาน 

 

มติ   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,800,000 บาท ใหแกพนักงานใน  

       ระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย         ซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย  

        (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ) ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน 

        ในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย     ซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย  

        (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

 

 

                   2. การพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน เปนจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุน

สามัญที่เสนอขายทั้งหมดใหแกพนักงานในระดับผูบรหิารระดับสูงของบริษัทฯ และ/หรอืบริษทัยอย (รวมถึงพนักงานซ่ึง

ดํารงตําแหนงกรรมการ) เปนรายบุคคล   ดังน้ี    
                  

                     (1)   นายวีระยุทธ    กิตะพาณิชย 

 

เห็นดวย         203,031,257 เสียง 

ไมเห็นดวย                      1,177,341  เสียง 

งดออกเสียง         14,230,882 เสียง 

  

                     (2)   นายยงเกียรต์ิ   กิตะพาณิชย 

 

เห็นดวย          205,770,556     เสียง 

ไมเห็นดวย                       1,227,341    เสียง 

งดออกเสียง          11,441,583    เสียง 
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                     (3)   นางสาวนภัสร   กิตะพาณิชย 
 

 

เห็นดวย          207,423,890     เสียง 

ไมเห็นดวย                       1,181,341    เสียง 

งดออกเสียง            9,834,249    เสียง  

                     (4)    นายวสันต        ชวเจริญพันธ 

 

เห็นดวย          213,036,531     เสียง 

ไมเห็นดวย                      1,181,341    เสียง 

งดออกเสียง           4,221,608   เสียง 

เห็นดวย          213,036,531     เสียง 
 

                     (5)   นายวิชัย          ศรีมาวรรณ 
 

 

 

เห็นดวย          213,036,531     เสียง 

ไมเห็นดวย                   1,181,341    เสียง 

งดออกเสียง           4,221,608   เสียง 
            

                       (6)   นางกษมน        กิตติอําพน 
 

                                              เห็นดวย          207,423,106        เสียง 

ไมเห็นดวย                       1,181,341    เสียง 

งดออกเสียง            9,835,033    เสียง  

                     (7)   นางจิราพร       ศรีสมวงษ 

 

เห็นดวย          213,035,531     เสียง 

ไมเห็นดวย                       1,181,341    เสียง 

งดออกเสียง            4,222,608        เสียง 
   

ทั้งนี้ เม่ือรวมคะแนนเสียงแลวปรากฏวามีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 

ผูถือหุนที่มาประชุม และไมมีผูถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคาน 

และผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย มิไดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้    มีจํานวน 28,450,315 เสียง   
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มต ิ อนุมัติการออกหุนสามัญเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนสามัญทัง้หมดที่ออกใหแกพนักงานเปน                 

       รายบุคคล  

 

วาระท่ี 10      เรื่องอ่ืน ๆ   
 

ประธานฯ กลาวเพ่ิมเติมวา ในวาระนี้กําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพ่ือให

คณะกรรมการบริษัทฯไดช้ีแจงขอซักถาม หรือขอสงสัยตาง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะไมมีการนําเสนอเรือ่งอืน่ใดให

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไมมีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ท้ังนี้ ผูถือหุนไดสอบถามในเรื่องตาง ๆ    และไดมอบให 

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย ในฐานะกรรมการผูอํานวยการ เปนผูนําเสนอช้ีแจงและตอบขอซักถามเปนที่เขาใจเรียบรอย 

ดังน้ี   

 

1.   นายสุริยา  สรรพอาษา    ผูถือหุนมาดวยตนเอง    
 

ถาม เสนอใหปดงบกําไรขาดทุน ประจําป ใหเร็วขึ้น เพ่ือนําไปสูการจายเงินปนผลใหเร็วขึ้น และเสนอจาย

ปนผลในรูปแบบของหุน      

ตอบ  ขณะนี้บริษัทฯ ยังมีสภาพคลองอยู  ดังน้ันขอเสนอดังกลาวจึงยังไมจําเปนในขณะน้ี   สําหรับการปด

งบกําไรขาดทุนใหเรว็ขึ้นน้ัน  บริษัทฯ ขอรับไวพิจารณาตอไป      
 

2.   นางคนึง   มรรคธีรานุวัฒน          ผูรับมอบฉันทะ 
 

ถาม      เสนอใหบริษัทฯ พิจารณาของที่ระลึกใหผูถือหุนท่ีมาประชุมฯ ในครั้งถัดไป    

ตอบ      ระยะเวลาที่ผานมา บริษทัฯ ไมมีนโยบายที่จะแจกของท่ีระลึก แตใหในรูปเงนิปนผลมากกวา          
 

3.   นายรังสฤษฏ เลาหะกุล            ผูถือหุนมาดวยตนเอง 
    

ถาม ขอบคุณคณะกรรมการ ท่ีปฎิบัติหนาท่ีทําใหบรษิัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดี ถึงแมวาจะเผชิญวิกฤตท่ี

ผานมาและต้ังขอสงัเกตเก่ียวกับงบประมาณดาน R&D ควรปรับใหมากขึ้น เน่ืองจากมีความสําคัญ

อยางย่ิงในระยะยาว       

ตอบ บริษัทฯ ใหความสําคัญในดาน R&D อยูแลว  สาํหรับการเพ่ิมงบประมาณในดานนี้ ขอรับไวพิจารณา 
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4.   นายราชันย ตันติจินดา              ผูรับมอบฉันทะ 
 

ถาม ขอใหชวยช้ีแจง รายละเอียดของการใชเงินเพ่ิมทุนในการขยายธุรกิจ 76 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ  

 ไดเปดเผยขาวท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2555   ท่ีผานมา   

ตอบ เปนการรายงานการใชเงินจากการเพ่ิมทนุ เม่ือป 2553   โดยใชในโครงการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ 

 

5.   นาย มานิตย    เลิศสาครศิริ         ผูถือหุนมาดวยตนเอง 
 

ถาม      กลาวช่ืนชมผลการดําเนินงานกรรมการ    ขอใหกําลงัใจ และรักษารางวัลสําคัญ ๆ นี้ไว 

ตอบ     กลาวขอบคุณ  

  

6.   นาย วีระ   ไชยมโนวงศ         ผูถือหุนมาดวยตนเอง 
 

ถาม     1)    เสนอแนะวามีหลายบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมไดแจกของชํารวย โดยระบุท่ีหนา 

                 ซองหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  

2) ปจจุบัน บริษัทฯ ผลิตช้ินสวนสําหรับ eco car มากนอยเพียงใด และมีลูกคารายใดบาง 

3) เนื่องจาก SIJ เปนบรษิัทในดานการตลาดซ่ึงไมมีรายได แตมีรายจายซ่ึงในกรณีนี้ผูถือหุนจะได 

ผลตอบแทนอยางไร  

4) การขยายธุรกิจไปตางประเทศ เชน ประเทศอินโดนเีซีย อินเดีย เปนตน  ขอทราบเปาหมาย และ 

เหตุผลในการขยายการลงทุน     

5) ในโครงสรางบริษทัไมมีบริษัทท่ีไปลงทนุในประเทศอินเดียและประเทศอินโดนิเซีย   ขอทราบวา 

 ปจจุบันดําเนินการถึงขึ้นตอนใด และ บริษัทฯ ดําเนินการโดยตรงหรือเปนการรวมทุน  

6) มีแผนที่จะเริ่มผลิต และรับรูรายไดเม่ือไหร  

7)    ปท่ีแลวท่ีมีเหตุการณน้ําทวมท่ีกระทบกับอุตสาหกรรมรถยนตซ่ึงลูกคามีแผนรองรับความเสีย่งใน

แงของ supply chain    ขอทราบวาปจจุบันน้ี ลูกคาเปนอยางไร ยังเติบโตในแนวทางท่ีดีหรือมี

ลูกคาที่ไปหา supply chain จากที่อื่น 
 

ตอบ     1)    เปนขอเสนอแนะที่ดี และ ในเรื่องน้ี ขอรับไวพิจารณาตอไป  

2)    ลูกคา eco car  ไดแก   Nissan   Honda   Mitsubishi   Suzuki  และ Toyota   

3)    เจตนารมณของ SIJ คือ     (1) ดําเนินการคาและเขาถึงลูกคาญ่ีปุนใหเทียบเทากับบริษัทคูแขง

ญ่ีปุนที่แขงขนัในประเทศไทย (2) ประสานงานขายและติดตอผูเช่ียวชาญเทคนิคจากญ่ีปุน      

(3) ในอนาคตจะดําเนินธรุกิจในดาน Trading    
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4)  เปนการขยายตลาด นอกจากจะผลติที่ประเทศไทยแลว  ก็จะไปผลิตทีอ่ินโดนิเซียกับอินเดียดวย 

จึงเปนโอกาสท่ีเราจะไปขายในประเทศน้ัน เพ่ิมขึ้น      

  5)   โครงการลงทุนทั้ง 2 ประเทศ อยูระหวางการศึกษา สวนรูปแบบการลงทุนยังไมมีขอสรุป และ

คาดวาคณะกรรมการบรษิัทฯ จะพิจารณาไดประมาณปลายป 2555       

  6)   สําหรบับริษัท SFT ที่เราจัดต้ังใหมเพ่ือผลิตสินคา Forging สําหรบัรถเกง ซ่ึงเราไดรับคําสั่งซ้ือ

จากลูกคารายใหญในประเทศไทย ซ่ึงจะเริ่มผลิตไดประมาณป 2015 และปลายป 2018 รายได

เฉลี่ยประมาณ 500 ลานบาทตอป    

  7)   เรื่องของน้ําทวมในปที่ผานมา ลูกคาที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ก็คือ ฮอนดา      ดังนั้นเรื่องการ

ยายฐานการผลิตเทาท่ีไดรับทราบขอมูลยังไมมีการยายฐานการผลิต และปจจุบันฮอนดาได

เริ่มทําการผลิตแลว       
 

7.   นายสุวัจน ธนศิลปนุกุล   ผูรับมอบฉันทะ 
 

ถาม   1)   เพลาขางที่ SAT มีสวนแบงทางการตลาดของรถรถยนต ประเภทใดบาง 

  2)   ยอดการผลิตรถยนตนั่งและรถกระบะโดยรวม SAT ผลิตและสงใหผูประกอบรถยนตในประเทศ 

 หรือตางประเทศ   กรณีตางประเทศ มีประเทศใดบาง 

           3)   ในรายงานประจําปถัดไป ขอใหระบุยอดสงออกไปประเทศญ่ีปุน ประเทศอินโดนิเซีย และ

 ประเทศอื่น ๆ   

           4)    ผลิตภัณฑ Axle Shaft หรือ Forging   ใครเปนผูนําดานการตลาด 
 

ตอบ     1)   เพลาขางที่บรษิัทฯ ผลิตในปจจุบัน จะใชในรถปคอัพเปนสวนใหญ 

                       2)   การสงออกโดยตรงของบรษิัทฯ จะสงไปประเทศญ่ีปุน  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย เปนตน   

                       3)  ในเรือ่งนีข้อรบัไวพิจารณาตอไป 

  4)   งาน Forging  มีอยูหลายบริษัทฯ   

  

8.   นายณัฐ   ศรีธีระวิศาล   ผูถือหุนมาดวยตนเอง 
 

ถาม  บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมสินคาคงเหลอืใหลดลงมากนอยขนาดไหน    
 

ตอบ สินคาคงเหลือมี 3 ประเภท คือ Raw Material = 30 วัน   Supply = 30 - 60วัน  และสนิคาสาํเร็จรูป = 3 วัน     
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 เม่ือท่ีประชุมไมมีเรื่องอื่นใดซักถามอีกแลว ประธานฯ จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดสละเวลามารวมประชุม 

และอนุมัติขอเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องตางๆ ดวยดี และกลาวปดประชุมเม่ือเวลา12.00 น.          

 

                 

                           (นายธนกฤต เพ่ิมพูนขันติสุข)                                    (นายสรรเสริญ วงศชะอุม) 

                      เลขานุการคณะกรรมการบรษิัทฯ                    ประธานที่ประชุม 
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