
 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

 

       วนัศกุร์ท่ี  19 เมษายน 2556              ณ ห้องบอลรูมเอ ศนูย์ประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ    
        เวลา 14.00 – 16.30 นาฬิกา                                 เลขที่ 60  ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่ คลองเตย   กรุงเทพฯ   

 
 
 

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และได้แจ้งท่ีประชมุวา่    
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมกนัจ านวน 313 ราย นบัจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ 
188,112,763 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.33 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว จงึได้เปิด
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 

   ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี ้                      

1. นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่        ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.    นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์    รองประธานกรรมการ 
3.    นายปัญจะ  เสนาดิสยั        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล   
                                                           และกรรมการอิสระ 
4. นายสบสนัต์ิ     เกตสุวุรรณ      ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ 
5. นายไพฑรูย์ ทวีผล              ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
6. นายอจัฉรินทร์ สารสาส           กรรมการอิสระ  
7. นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์     กรรมการ / กรรมการบริหาร 
8. นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์     กรรมการ/ กรรมการผู้อ านวยการ 
9. นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์     กรรมการ/ รองกรรมการผู้อ านวยการสายการเงิน/บญัชี 
10. นายสรุะศกัด์ิ   เคารพธรรม      กรรมการอิสระ 

 

                           ตอ่จากนัน้ กลา่วแนะน าผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุฯ ในครัง้นี ้ได้แก่ 
1.   นายวิชยั ศรีมาวรรณ์     รองกรรมการผู้อ านวยการ สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ 
2.   นางจิราพร     ศรีสมวงศ์        รองกรรมการผู้อ านวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.   นายบรรจบ          องค์ธนะสิน     รองกรรมการผู้อ านวยการ สายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
4.   นายมิยาฮาร่า     โคอิจิ              รองกรรมการผู้อ านวยการ สายการขายและการตลาด 
5.   นายสมศกัด์ิ       สิทธินนัท์เจริญ รองกรรมการผู้อ านวยการ สายปฏิบตัิการ BSK 
6.   นายชีระวิทย์      สรีุรัตนนัท์        รองกรรมการผู้อ านวยการ สายปฏิบตัิการ SAT&SFT 
7.   นายมงคล           แซจิ่ว              รองกรรมการผู้อ านวยการ สายปฏิบตัิการ SBM&ICP 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  2 



 
 

                                 แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุฯ  
  

1. ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ คณุเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์และทีมงาน  จากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จ ากดั 

2. ท่ีปรึกษาทางการเงิน  คณุมนตรี   ศรไพศาลและทีมงาน จาก บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอง็ 
จ ากดั (มหาชน)  

3. ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ คณุมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ  จาก บริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอร่ี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั   ท าหน้าท่ี Inspector เพ่ือให้การประชมุฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส  ถกูต้องตามกฎหมาย 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ได้แก่  ตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้น    การนบัองค์ประชมุ             
การลงคะแนน/นบัคะแนนเสียง  และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียง  

                              ซึง่ทกุท่านได้อยู่ในท่ีประชมุฯ และพร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
 
 

      ก่อนเข้าวาระการประชมุ ประธานฯได้แนะน า นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ เลขานกุารบริษัทฯ ซึง่จะ
ท าหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุฯ และมอบให้เป็นผู้ ชีแ้จงระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ท่ี
ประชมุทราบ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 6 ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
 

1.     เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือ 
หุ้นอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วนั Record Date เพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษัทฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
                         ชื่อ                                                               จ านวนหุ้นที่ถือ       ร้อยละ 

1. บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั  86,665,800   25.50 

2. ตระกลูกิตะพาณิชย์  59,146,140   17.40 

3. นายสมพงษ์  ชลคดีด ารงกลุ  27,970,000     8.23 

4. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั                                          

5. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO,LTD APEX   

 11,246,184 

   9,858,533 

    3.31  

    2.90 



 
 

6. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO,LTD TIGER    5,791,133     1.70 

7. DBS Bank A/C SG0900110824     4,499,982   1.32 

8. กองทนุเปิดบวัหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล       3,344,700   0.98 

9. นางวาระณี  ชลคดีด ารงกลุ    2,350,000   0.69 

10.นายส าราญ กนกวฒันาวรรณ     2,200,000   0.65 

                                        รวม 213,228,180   62.68 
 

2. ระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบ 

ฉนัทะท่ีได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ แต่ละท่านจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชมุ หากท่านใดยงัไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน โปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการแจกให้กบัท่านตอ่ไป 

ในการประชมุฯ จะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมฯ  โดยจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ  
และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อน แล้วจงึจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ   กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอให้แจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะ  
กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

 ภายหลงัท่ีได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไมเ่หน็ด้วย 
และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ขอให้ยกมือขึน้
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามล าดบั 

 ในการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ   โดยบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง    หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ   ในกรณีท่ีไมม่ีผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ให้ถือวา่ท่ี
ประชมุเห็นชอบ  หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์   ยกเว้น   วาระท่ี 5, 7, 12 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่       
3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  และวาระท่ี 10  ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ     



 
 

ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น    โดยมติท่ีประชมุฯในวาระท่ีให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของ
ท่ีประชมุฯ หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  และผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมี
สว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

การเสนอให้ด าเนินการลงคะแนนลบั  อาจกระท าได้หากผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 5 คน เสนอเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ให้พิจารณา
เป็นเร่ืองลบัได้  หากท่ีประชมุมีมติเสียงข้างมากเห็นด้วยให้ด าเนินการลงคะแนนลบั 

การเก็บบตัรลงคะแนน  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการบริษัทฯ   
กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ี   

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานดงักลา่ว
ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ  

 

เม่ือเลขานกุารท่ีประชมุรายงานเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเก่ียวกบั
ระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้แจ้งไปแล้วหรือไม ่ และเม่ือไมม่ีข้อซกัถามใด ๆ 
ประธานฯ จงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุฯ เป็นการลว่งหน้า ดงันี ้  

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 20 

เมษายน  2555 

ประธานฯ กลา่ววา่   บริษัทฯ ได้สง่ส าเนารายงานการประชมุฯ ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบั
หนงัสือนดัประชมุแล้วตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 โดยรายงานการประชมุดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
แล้ว เห็นวา่ถกูต้องตามมติของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั
นบัแตว่นัประชมุฯ โดยเผยแพร่รายงานดงักลา่วผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้อง  

 
ผู้ ถือหุ้นเสนอแก้ไขรายงานการประชมุฯ  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555   ดงันี ้
 

1.  นายรังสฤษฏ์  เลาหะกุล      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง     

เสนอแก้ไข     หน้าท่ี 21 ข้อย่อย 3.5   แก้ไขจาก “Award of Quality Zero” เป็น “Excellent in Zero  

Defect” 

 

2. คุณราชันย์     ตันตจิินดา      ผู้รับมอบฉันทะ   

เสนอแก้ไข     หน้า 22   ข้อ 2   แก้ไขค าวา่ “อาเซียน” เป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 



 
 

 เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย       187,839,163  เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                        269,600     เสียง 
งดออกเสียง            4,000         เสียง  

 

              มต ิ   รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 
2555  และแก้ไขตามท่ีเสนอแล้ว 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

ประธานฯ ได้แจ้งวา่บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ตามท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 ของบริษัทฯ    ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3    ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
แล้ว   เห็นวา่เป็นรายงานท่ีถกูต้องและเพียงพอ    จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบให้นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ ในฐานะ
กรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

                       นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  กลา่ววา่ในรอบปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวม 9,590  ล้านบาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2554 ร้อยละ 46  มีก าไรสทุธิ (หลงัหกัภาษี) 815 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 99.9 สง่ผลให้บริษัทฯ         
มีสินทรัพย์รวม 10,103 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 14.4   โดยมีหนีส้ินรวม 5,272 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก
ปีท่ีแล้วร้อยละ 13.4  และสว่นของผู้ ถือหุ้น 4,831 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 15.5 
 

รายการส าคัญระหว่างปี 2555   
 

 
 
 

1.   บริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                 
      คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อ านวยการ เน่ืองจากเกษียณอายกุารท างาน   
  
 
 

2.   คณะกรรมการบริษัทมีมตอินุมัตกิารลงทุนปี 2555 
   

     2.1  SAT  ลงทนุรวม 663 ล้านบาท    เพ่ือขยายก าลงัการผลิต Axle Shaft 
2.2  SBM  ลงทนุรวม 93 ล้านบาท  ได้แก่  Brake Disc 

     2.3  BSK  ลงทนุรวม 570 ล้านบาท ได้แก่  Stabilizer Bar, Coil Spring     
 
 

         



 
 

3.  SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2012 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ดงันี ้
 

 รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทท่ีมีความเป็นเลิศตอ่เน่ือง 4 ปีซ้อน             
(2009 - 2012) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards)  

 รางวลัยอดเย่ียมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility – CSR Awards)  ติดตอ่กนั
เป็นปีท่ี 2 

 รางวลัยอดเย่ียมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์   ( Investor Relations - IR  Awards) 
 

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.  นายรังสฤษฏ์       เลาหะกุล      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง     
      

       -    กลา่วช่ืนชมการด าเนินงานของผู้บริหารท่ีสามารถผลกัดนัให้บริษัทฯ  มผีลประกอบการที่ดีและเป็นไปตาม 

            เป้าหมายท่ีตัง้ไว้  

     ถาม      สาเหตขุองคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (SG & A) ท่ีสงูขึน้ร้อยละ 18  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  
เกิดจากเร่ืองใด 

 

     ตอบ     คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG & A) ท่ีสงูขึน้จาก (1) การปรับคา่แรงขัน้ต ่าและการปรับผลกระทบ     

                 (2) จ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทฯ  (3) คา่ใช้จ่ายโครงการตา่ง ๆ  
 

2.  นายวีระ    ไชยมโนวงศ์       ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง     

ถาม    ปี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการดีและเติบโตอย่างน่าพอใจ   จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการ  
         รถยนต์คนัแรก และหากโครงการรถยนต์คนัแรกหมดไป บริษัทฯ จะมีแผนด าเนินธรุกิจอย่างไรในปี 2556 

  
ตอบ   ปี 2555 อตุสาหกรรมยานยนต์มียอดสัง่ซือ้จากโครงการรถยนต์คนัแรกทัง้หมด 1.2 ล้านคนั     ปีท่ีแล้วสง่ 
           มอบประมาณ 7 แสนคนั เหลือ 5 แสนคนั    จากแหลง่ข้อมลูในอตุสาหกรรมยานยนต์ปี 2556 สามารถ  
           น าสง่ได้อีกประมาณ 4 แสนคนั  และในปี 2557  อีก 1 แสนคนั  ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีแนวทางการ 
           ด าเนินงานดงันี ้

1)  ขยายไปในตลาดรถยนต์ท่ีเป็น Commercial นอกจากรถกระบะ ให้มากขึน้ คือ Axle shaft ของ                 
  Big Truck  
 
 



 
 

2)   New Product โดยการขยายไปยังชิน้ส่วนของรถยนต์นั่งและ Eco Car มากขึน้ โดยมีบริษัท 
สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้เทคโนโลยี จ ากัด  รองรับการผลิตในกลุ่มงาน General Forging และบริษัท 
บางกอกสปริงอินดสัทรี จ ากดั ซึง่เดิมมีการผลิต Coil Spring และ Stabilizer Bar เพ่ือรถยนต์นัง่ 
อยู่แล้ว และจะขยายไปสู ่Eco Car มากขึน้ 

3)   ชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Kubota) ซึง่ในอนาคตจะมีสดัสว่นการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้  
  

               เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ในรอบปี 2555 
 

มต ิ   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 
 
วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด                
                วันที่ 31 ธันวาคม  2555    
 

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ น าเสนองบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุน รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว 
โดยไมม่ีเง่ือนไข คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนเพียงพอ 
ตามหลักบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจ าปี 2555   
 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.  นางสาวจณิพักตร์   พรพบิูรณ์      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   

ถาม    1) ก าไรจากอตัราแลกแปลี่ยนได้มาด้วยวิธีใด และใช้มาตรการอย่างไร 
     2)   รายได้อื่นๆ ที่เพ่ิมขึน้ประมาณ 15 ล้านบาท มาจากไหน  (หมายเหต ุ4 ไมช่ดัเจน) 

     3)   รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายในการขายท่ีเพ่ิมขึน้ประมาณ 64 ล้านบาท เพ่ิมในด้านใดเป็นหลกั 

     4)   คา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพ่ิมขึน้ 78 ล้านบาทนัน้ เพ่ิมจากสว่นใด  

     5)   ขอทราบรายละเอียดของต้นทนุทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ 41 ล้านบาท 

 

 

 



 
 

ตอบ   1)   ปัจจบุนับริษัทฯ มีสกลุเงินหลกัในอตัราแลกเปลี่ยนตา่งประเทศ 2 สกลุคือ สกลุเงินเยนกบัสกลุ 
เงินดอลลา่ร์สหรัฐ   ซึง่การน าเข้าเคร่ืองจกัรสว่นใหญ่ใช้อตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินเยน    บริษัทฯ จะมี
การวางแผนซือ้  Forward Contract ในสว่นวตัถดุิบบริษัทฯ จะน าเข้าโดยสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ 
และสามารถผลกัภาระคา่ใช้จ่ายให้กบัลกูค้าได้ประมาณร้อยละ 80 - 85   

     2)    รายได้อื่นมาจาก 2 สว่น คือ (1) การขายเศษเหลก็  (2) การเก็บคา่ Tooling จากลกูค้า 

     3)    คา่ใช้จ่ายในการขายท่ีเพ่ิมขึน้มาจากคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่สินค้าให้ลกูค้าจากยอดขายท่ีสงูขึน้  

             เป็นหลกั 

4)    คา่ใช้จ่ายจากการบริหารท่ีเพ่ิมขึน้ เกิดจาก ผลกระทบจากการปรับคา่แรงขัน้ต ่า และการจ่ายเงิน

รางวลัจงูใจ (เงินโบนสั)  ท่ีเพ่ิมขึน้ 

     5)   ต้นทนุทางการเงินเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากใน 3 ปีท่ีผ่านมา SAT มีการลงทนุประมาณ 3,000 – 4,000  

ล้านบาท  ด้วยนโยบายท่ีจะกู้ เงินจากสถาบนัการเงินร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ใช้กระแสเงินสด 

ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถควบคมุ D/E Ratio ไมเ่กิน 1.5 เท่า และ DSCR ต้อง 

มากกวา่ 1.2 เท่า        
  

2.   นายวีระ   ไชยมโนวงศ์       ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง      

 ถาม     เงินบาทท่ีแข็งคา่ สง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ           
           เป็นการเก็งก าไรคา่เงินหรือไมอ่ย่างไร 
  

 ตอบ    บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการเก็งก าไรคา่เงินบาท    ปัจจบุนั บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบทางตรง 
       จากเงินบาทท่ีแข็งคา่  อยา่งไรก็ตาม   ทางผู้ประกอบรถยนต์ในประเทศ ซึง่เป็นลกูค้าบริษัทฯ      
       จะได้รับผลกระทบโดยตรง ซึง่คงจะต้องติดตามผลกระทบดงักลา่ววา่จะมีผลมากน้อยเพียงใด    

  

3.   นายรังสฤษฏ์    เลาหะกุล      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง      

ถาม      ควรแสดงถงึอตัราสว่นทางการเงินอื่น  เช่น  EBITDAตอ่รายได้รวม เป็นต้น  เพ่ือประโยชน์ในการ 
วิเคราะห์ของนกัลงทนุ  

 

ตอบ     ในเร่ืองนีข้อรับไว้ พิจารณาตอ่ไป    
   
 
 
 



 
 

เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย         187,841,163 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                         268,600          เสียง 
งดออกเสียง                  3,000           เสียง  
 

มต ิ  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  
        31 ธนัวาคม 2555  
 

วาระที่ 4    พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล    
 

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้รายงานและ
กลา่ววา่ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี 6/2555 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนมุตัิให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ี   23   สิงหาคม   2555             
จ านวน 339,923,287 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 101,976,986.10 บาท   โดยเป็นการจ่ายจากกิจการ
ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ  (BOI)  ทัง้จ านวน  และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผล  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี   6  กนัยายน  
2555 เรียบร้อยแล้ว     จงึขอเสนอให้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ  
0.30 บาท ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
 
                      เมือ่ไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีเสนอ  
 

                     มต ิ  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
วาระที่ 5      พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น า 

ออกจ าหน่าย  และแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ   เพื่อให้ 
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

  ประธานฯ มอบให้นายยงเกียรต์ิ   กิตะพาณิชย์   ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ  เป็นผู้ รายงานและ
กลา่ววา่  บริษัทฯ ประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผล  ซึง่ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
บริษัทมหาชนจ ากัด  บริษัทฯ จะต้องตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่ได้ก่อนการเพ่ิมทุน 
ยกเว้น หุ้ นของบริษัทฯ ท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับหุ้ นกู้ แปลงสภาพและใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื อ้หุ้ น ดังนัน้   
คณะกรรมการบริษัทฯ  จงึเห็นควรให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาและอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ี
ยงัมิได้น าออกจ าหน่ายท่ียงัไมไ่ด้มีการเสนอขายให้กบัพนกังานภายใต้โครงการ ESOP จ านวน 1,766,200 หุ้น มลูคา่ท่ี



 
 

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 1,766,200 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 341,723,287 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 339,957,087 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจ านวน 339,957,087 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้ 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน
จ านวน 

339,957,087 บาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนห้า
หมื่นเจ็ดพนัแปดสิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 339,957,087 หุ้น  (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนห้า
หมื่นเจ็ดพนัแปดสิบเจ็ดบาทหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั 339,957,087 หุ้น  (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนห้า

หมื่นเจ็ดพนัแปดสิบเจ็ดบาทหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ ี หุ้น (-) 

 
 

                      เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง      
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง    

 

เห็นด้วย         187,841,163 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                         268,600          เสียง 
งดออกเสียง                  3,000          เสียง  
 

 

              มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น า 
ออกจ าหน่าย  และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน     

  

วาระที่ 6     พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงนิสดและการจัดสรรเงนิ
ก าไรส่วนหน่ึงไว้  เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงานปี 2555 

  

                          ประธานฯ มอบหมายให้นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการเป็นผู้น าเสนอ
และชีแ้จงวา่  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินก าไรประจ าปีโดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   (2) 
บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถงึ
การลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษี  และส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้ การจา่ยเงินปันผลขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของ



 
 

บริษัทฯ จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ
ประจ าปีเท่ากบั 815,763,445 บาท       
 

                คณะกรรมการบริษัทฯ   ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุฯ    พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจาก 
ผลการด าเนินงานปี 2555     สว่นหนึง่เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน   
ผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ี  29  เมษายน  2555    ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธ์ิ 
รับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.67 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูป (1) หุ้นปันผลในอตัรา 4 หุ้นเดิม
ตอ่ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทตอ่หุ้น กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจาก
จดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (2) เงินสดในอตัรา
หุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 227,771,248.29 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุทัง้
จ านวน และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556   และจดัสรรก าไรสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย  เป็นเงิน  175,809  บาท  
 

 

     ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

    1.  นายวีระ     ไชยมโนวงศ์      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง      

 ถาม ขอให้ช่วยอธิบายเหตผุลการจ่ายปันผลในรูปหุ้น  เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทจดทะเบียนในตลาด 
          หลกัทรัพย์ฯ  สว่นใหญ่นิยมจ่ายหุ้นปันผล        
 
ตอบ   เพ่ือรักษาเงินสดในมือให้มากขึน้  เพ่ือรองรับการลงทนุใน3 ปีข้างหน้าท่ีมีแนวโน้มสงู (3,000 –  

4,000 ล้านบาท) การรักษาอตัราการจ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ30 (ในปี 2555 จ่ายปันผล ร้อยละ 
40) และการเพ่ิมสภาพคลอ่งของหุ้น   

 
                  เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้

        เห็นด้วย   187,841,163    เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย          268,600      เสียง   
   งดออกเสียง                      3,000 เสียง   
 
              มต ิ   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 และการจดัสรรก าไร

สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นเงิน 175,809  บาท  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
  



 
 
วาระที่ 7    พจิารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของริษัท และแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์ 

สนธ ิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

                           ประธานฯ มอบหมายให้นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการเป็นผู้น าเสนอ
และชีแ้จงวา่จากการท่ีบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาแล้ว   จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุฯ อนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อกีจ านวน 86,754,722 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 86,754,722 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
339,957,087 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 426,711,809 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 426,711,809 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ      1 บาท โดยรายละเอียดวตัถปุระสงค์และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุ และการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ   ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน เป็นดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน
จ านวน 

426,711,809 บาท (สี่ร้อยย่ีสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึง่หมื่นหนึง่
พนัแปดร้อยเก้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น 426,711,809 หุ้น  (สี่ร้อยย่ีสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึง่หมื่นหนึง่
พนัแปดร้อยเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามญั 426,711,809 หุ้น  (สี่ร้อยย่ีสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึง่หมื่นหนึง่

พนัแปดร้อยเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี หุ้น (-) 

 
                      เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง     
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง    

 

เห็นด้วย         187,841,163 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                         268,600          เสียง 
งดออกเสียง                  3,000          เสียง  
 

               มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมหนบัสือบริคณห์สนธิ 
   ข้อ 4  ของบริษัทฯ  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 
 
 
 
 



 
 
วาระที่ 8     พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

                   ประธานฯ มอบหมายให้ นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์   ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้น าเสนอ
และชีแ้จงว่าจากการท่ีบริษัทฯ จะต้องด าเนินการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้ นปันผล  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาแล้ว  เห็นควรเสนอท่ีประชมุฯ อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 86,754,722 บาท หุ้น   มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท  ดงันี ้
 

1.    หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 84,989,522 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล          
2.   หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,765,200 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท     เพ่ือเสนอขายให้แก่พนกังาน     

ในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ( รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ) 
       ภายใต้โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือ 
       บริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
       ประจ าปี 2555  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2555 
 

      ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. นายรังสฤษฏ์    เลาหะกุล      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง      

 ถาม  โครงการ ESOP มีด าเนินการอย่างไร ถ่วงน า้หนกัอย่างไร 
 
ตอบ  โครงการ ESOP มีอายุโครงการ 3 ปี รวม 1.8 ล้านหุ้น   เฉลี่ยปีละ  6 แสนหุ้น โดยจดัสรรให้แก ่

พนกังานระดบัผู้จดัการทัว่ไป ขึน้ไป จ านวน 40 คน ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และตวัชีว้ดัท่ีก าหนดไว้  
                   
                    เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง       
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง    

 

เห็นด้วย         187,841,163 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                         268,600          เสียง 
งดออกเสียง                  3,000          เสียง  
 

              มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ตามเสนอ 
 
 
 
 



 
 
วาระที่ 9       พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ    
 

ประธานฯ มอบให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
น าเสนอ เพ่ือขออนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกล่าวว่าเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดี 
ของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ    จึงขอให้กรรมการท่ีครบวาระทัง้  3  คนออกจากห้องประชุมฯ และเพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ท่ีก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการ
บริษัทฯ ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน กรรมการบริษัทฯ ท่ีออกจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการ
เลือกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหมอ่ีกก็ได้ 

ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 คน ได้แก่ 
1.  นายสรุะศกัด์ิ       เคารพธรรม   กรรมการอิสระ 
2.  นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  กรรมการ  
3.  นางสาวนภสัร         กิตะพาณิชย์    กรรมการ  

                 คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลกัการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณา
จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คณุสมบตัิของกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการ
เลือกตัง้กรรมการ เป็นการลว่งหน้า 3 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2555 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ                

 ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกนั
พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ  ในช่วงท่ี
ผ่านมา ซึง่มีสว่นเกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ได้เป็นอย่าง
ดี (ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4) และกรรมการทัง้ 3 คน ไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออก
หรือปลดออก เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีได้มาโดยทุจริต 
และไม่ ไ ด้ประกอบกิจการใดๆ  ห รือถือหุ้ น ใน กิจการใด ท่ีมีส่วนแข่ งขันกับการด า เ นินงานของบริ ษัทฯ             
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 3 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบริษัทฯ 
อีกวาระหนึง่ และขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนทีละคนเป็นรายบคุคล                      
 
  เมื่อไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียง ดงันี ้
  
 
 
    



 
 

      (1)  นายสรุะศกัด์ิ    เคารพธรรม 

   เห็นด้วย   187,841,163    เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย          268,600      เสียง   
        งดออกเสียง                      3,000 เสียง 
 

      มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้ นายสรุะศกัด์ิ   เคารพธรรม กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                             อีกวาระหนึง่ 
 

          (2)   นายยงเกียรต์ิ   กิตะพาณิชย์              งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้จ านวน 6,665,400  เสียง   

   เห็นด้วย   181,178,763    เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย          268,600      เสียง   
   งดออกเสียง               6,665,400 เสียง   
 

                     มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้ นายยงเกียรต์ิ   กิตะพาณิชย์ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                               อีกวาระหนึง่ 
 

        (3)   นางสาวนภสัร   กิตะพาณิชย์          งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้จ านวน   5,617,141   เสียง 

   เห็นด้วย   182,227,022    เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย         268,600       เสียง 
                                 งดออกเสียง               5,617,141 เสียง  
  

                     มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้  นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์  กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                               อีกวาระหนึง่ 
  
วาระที่ 10  พจิารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ   
 

      ประธานฯ มอบให้ นายไพฑูรย์  ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
น าเสนอ เพ่ือขออนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2556 

                         นายไพฑูรย์  ทวีผล กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ     
ได้ท าการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการปี 2556  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ  ข้อมลูเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมทัง้ผลการส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว  พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอตัรา



 
 

ใกล้เคียงกบัค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด   คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2556    ดงันี ้ 
    

    ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม และเสนอความเห็น  ดงันี ้
 

1. นางสาวจณิพักตร์   พรพบิูรณ์     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง       

ถาม   1)  กรรมการถือเป็นผู้บริหารหรือไม ่หรือกรรมการกบัผู้บริหารแยกจากกนั 

             2)  อธิบายหวัข้อคา่ตอบแทนผู้บริหาร “ผลประโยชน์ระยะสัน้กบัระยะยาว”  
ในหนงัสือรายงานประจ าปีหน้า 95   

 

ตอบ   1)  กรรมการแบ่งเป็น 2 สว่น คือกรรมการที่ไมใ่ช่ผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
                2)  ผลประโยชน์ระยะสัน้ - เป็นคา่ตอบแทนรวมทัง้เงินเดือนและคา่โบนสักรรมการรายปี      
                   ผลประโยชน์ระยะยาว - เป็นการจ่ายจากการเกษียณอาย ุซึง่เป็นการประมาณการในหลกัการบญัชี    

เป็นภาระผกูพนัท่ีตัง้ไว้ท่ีจะจ่ายจริงเมื่อถงึหลกัเกณฑ์ท่ีจะต้องจ่าย   
 
 

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ปี 2556 

 รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ    -  ประธาน 27,000   45,000  
                            -  รองประธาน 
                           -  กรรมการอื่น คนละ 

18,750   
25,000 

31,250 
25,000  

2.  คณะกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมม่ีเบีย้ประชมุ)     
                                         -   ประธานฯ 
                                         -   กรรมการอื่น คนละ 

 
- 
- 

  
      45,000                    
      30,000 

3. กรรมการชดุยอ่ย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2)คณะกรรมการสรรหา 
                                         -   ประธานฯ 
                                         -   กรรมการอื่น คนละ 

 
- 
- 

  
37,500   
25,000   

4.  คา่บ าเหน็จกรรมการ                   5  ล้านบาท 

5.  สทิธิประโยขน์อื่น        5.1  คา่รักษาพยาบาลตนเอง 
                        5.2  บตัรสมาชิกโรงแรม 
                        5.3  Directors & Officers Liability Insurance      

            30,000 บาท/คน/ปี  
            10,000 บาท/คน/ปี   
       เบีย้ประกนั 200,000 บาท/ปี 



 
 

2. นายวีระ  ไชยมโนวงศ์      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง        

ถาม   1)  การประกนัความรับผิดของกรรมการฯ  ถือเป็นการประกนัทัง้คณะหรือไม ่ มีใครบ้าง   
เป็นการประกนัในกรณีใด  

            2)  บตัรสมาชิกโรงแรม ท าไมต้องมีคา่ใช้จ่ายในสว่นนี ้
 

ตอบ  1)  เบีย้ประกนัจ่ายกรรมการทัง้คณะรวม 10 คน   ประกนัในกรณี ท่ีละเมิด  
ซึง่ท่ีมีผลกระทบตอ่บคุคลท่ี 3 และ หากมีการฟ้องร้องจะเป็นคา่ประกนัความเสียหายในสว่นนี ้

2)  คา่บตัรสมาชิกโรงแรม มีจดุประสงค์ส าหรับในการรับรองลกูค้า และเพ่ือประโยชน์โดยรวมของ 
บริษัทฯ ทัง้นีค้า่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ถือเป็นภาระท่ีกรรมการจะต้องรับผิดชอบ 

 

                เมื่อไม่มีการซักถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นออกเสียงในเร่ืองนี  ้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุฯ และผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนเสียง ดงันี ้

    เห็นด้วย   187,681,063    เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย          427,700      เสียง   
   งดออกเสียง                      4,000 เสียง   
  
               มติ      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2556  ดงันี ้
                            1 .คา่ตอบแทนท่ีจ่ายรายเดือนและเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 8.2 ล้านบาท 
                            2.  คา่บ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2556 เป็นเงินรวม 5 ล้านบาท ส าหรับกรรมการ 10 คน 
                            3.  สิทธิประโยชน์อื่นท่ีให้แก่คณะกรรมการ    
 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2556   
 

ประธานฯ มอบให้ นายปัญจะ เสนาดิสยั  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
เป็นผู้น าเสนอเพ่ือขออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2556 

นายปัญจะ  เสนาดิสยั  กลา่ววา่  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท KPMG ภมูิไชย สอบบญัชี  ได้ปฏิบตัิงานให้กบับริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2553 และ
มีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ีน่าพอใจ และผู้สอบบญัชีทัง้ 4 คนคือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 4195 และ/หรือนายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4068  และ/หรือ นายวีระชยั รัตน
จรัสกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4323  และ/หรือนางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสด์ิ  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 6112  แห่งบริษัท KPMG ภูมิไชย สอบบญัชี มีคุณสมบัติไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึง
เห็นควรให้  KPMG ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 อีก 1 ปี (ปีท่ี 4)    



 
 

ทัง้นี ้มีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2556 จ านวน 1,270,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2555 จ านวน 
25,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้ สอบบัญชีไม่ได้
ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด    

ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว
อตุสาหกรรม จ ากดั (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั  (4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี 
จ ากดั   (5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากดั  โดยทัง้ 5 บริษัทมีคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็น
เงิน 2,530,000 บาท โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว และแตง่ตัง้ นายเอก
สิทธ์ิ ชธูรรมสถิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195) และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขทะเบียน 4068) และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4323) และ/หรือ นางมญัชุ
ภา สิงห์สขุสวสัด์ิ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6112) แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูไิชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีส าหรับปี2556 โดยผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่นๆ แกก่ลุม่บริษัท และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีสว่นได้
เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
 

    ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. นางสาวจณิพักตร์      พรพิบูรณ์     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง      

ถาม    ขอทราบเหตผุลในการเพ่ิมคา่สอบบญัชีปี 2556    
 

ตอบ    สว่นท่ีเพ่ิมขึน้เป็นเร่ืองของหลกัการบญัชีใหม ่ ท่ีบริษัทฯต้องน ามาใช้ รวมถงึจ านวนบตัรสง่เสริมการ 
 ลงทนุ (BOI) ท่ีมากขึน้ 

  

                    เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

   เห็นด้วย   187,835,163 เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย          273,600 เสียง   
                                 งดออกเสียง                                       4,000 เสียง  
  

มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้แต่งตัง้ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิต (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4195 และ/หรือ นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4068) และ/หรือ 
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4323) และ/หรือ นางมญัชุภา  
สิงห์สุขสวสัด์ิ (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6112) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีเป็นเงิน 1,270,000 บาท โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) แล้ว       



 
 

  วาระที่ 12   พิจารณาอนุมตัิแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัท  และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เร่ือง 

วัตถุประสงค์    
 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์     ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้น า
เสนอและชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพ่ิมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ อีก 3 ข้อเพ่ือให้ครอบคลมุธุรกิจที่บริษัท
ประสงค์จะด าเนินการเพ่ิมเติม คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุฯ  อนมุตัิการ
แก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทอีกจ านวน 3 ข้อ จากเดิม 22 ข้อ เป็น 25 ข้อ   ดงันี ้ 

"23. ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา และด าเนินการบริหารงานธุรกิจ หรือการบริหารงานบุคคล วางระบบ 
หรือรูปแบบการพฒันาบุคคล การให้บริการเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรม การจดัสมัมนาทางวิชาการ ทาง
ธุรกิจ ทางสารสนเทศและตามวตัถุประสงค์ทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนรับท าโครงการศกึษาวิจยั ใน
ด้านการค้า เศรษฐกิจ และอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน บุคคล คณะบุคคล หรือนิติ
บคุคลใด 

24. ประกอบกิจการ สถานฝึกอบรม สถานศกึษา และรับท าการสอน ฝึกอบรม จดัสมัมนาทางวิชาการทกุ
สาขา (เม่ือได้รับอนญุาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง) 

25. รับท าการส ารวจ ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค วิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค ทดลอง 
ทดสอบ ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สอบเทียบ ศกึษา ท าโครงการ วิเคราะห์ ตรวจสอบ หรือกระท าการ
จ าหน่าย และ/หรือ ให้บริการเก่ียวกบักระบวนการผลิต อปุกรณ์ และชิน้สว่นทกุชนิด ทัง้ท่ีเก่ียวกบั
อตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมอื่นที่เก่ียวกบัเหลก็และด้วยวิธีอื่นใดเพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลู 
วตัถดุิบ วสัดหุรือวิธีการใดๆ เพ่ือใช้ในการผลิต ซอ่มแซม ดดัแปลง บ ารุงรักษา ติดตัง้ ออกแบบ พฒันา 
โลหะทกุชนิด และสินค้าตามท่ีก าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์" 

 

               และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์    
               เป็น ดงันี ้    
 

            “ ข้อ 3   วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ านวน 25 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ ”  

 

 

 

 

 

 



 
 

    ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม และเสนอความเห็น  ดงันี ้
 

1. นางสาวจณิพักตร์      พรพิบูรณ์      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง      

ถาม   1)   สถานศกึษาตัง้อยู่ท่ีใด   เร่ิมด าเนินการเม่ือใดและเหตผุลท่ีจะเปิดด าเนินกิจการสถานศกึษา คืออะไร  
           2)   ขอทราบความชดัเจนของวตัถุประสงค์ วา่ SAT จะเก่งในด้านการเป็นผู้ผลิต หรือพฒันาบคุลากร 

 
      

 ตอบ   1)   ตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง  เร่ิมเปิดด าเนินการต้นปี 2557  เพ่ือการพฒันา 

และยกระดบัความรู้ของพนกังานให้มีทกัษะเพ่ิมขึน้      

       2)   ในเร่ืองนีถื้อเป็นนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะพฒันาคณุภาพของบคุลากร   ซึง่ได้เคยชีแ้จงให้ท่ีประชมุ   

ผู้ ถือหุ้นท่ีผ่านมาทราบแล้ว 2 ครัง้    ส าหรับการสร้างศนูย์ฝึกอบรมในเบือ้งต้นจะฝึกอบรมพนกังาน 

ใหมก่่อน   เพ่ือให้มทีกัษะและความช านาญงานก่อนปฏิบตัิงานจริง  เมื่อประสบความส าเร็จแล้ว  

จะขยายการให้บริการออกไปสูภ่ายนอก ซึง่จะมีสว่นในการช่วยพฒันาประเทศชาติอีกด้วย            

ทัง้หมดนี ้จงึเป็นท่ีมาของการขอแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ      
 

       เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ซึง่ต้องได้รับอนมุตัิด้วย 

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง   และผู้ ถือหุ้น

ลงคะแนนเสียง ดงันี ้

          เห็นด้วย   180,607,723    เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย       6,564,240      เสียง   
   งดออกเสียง                  940,800 เสียง   
 

                มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 3   เร่ืองวตัถปุระสงค์ 

  
วาระที่ 13       เร่ืองอื่น ๆ   

ประธานฯ กลา่วเพ่ิมเติมวา่ ในวาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถาม หรือข้อสงสยัตา่งๆ ในการประชมุครัง้นี ้โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ี
ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในเร่ืองตา่งๆ และได้มอบให้ นาย
ยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้น าเสนอชีแ้จงและตอบข้อซกัถามเป็นท่ีเข้าใจเรียบร้อย 
ดงันี ้  



 
 

 

   1.   นายนิคม     ภคบัณฑุ      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง      

ถาม  ขอให้ตรวจสอบตวัเลขในประเดน็การลดทนุ  การจ่ายหุ้นปันผล   เพ่ิมทนุ   การจดัสรรหุ้น              
ให้ถกูต้อง  เน่ืองจากตรวจสอบแล้ว พบวา่ตวัเลขไมต่รงกนั 

 

ตอบ  ขอยืนยนัวา่ข้อมลูถกูต้องครบถ้วน  
 

   2.   นายประเสริฐ   เอือ้กมลสุโข            ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง     

ถาม    1)  โครงการลงทนุท่ีวางไว้สามารถเพ่ิมรายได้ หรือ ลดคา่ใช้จ่ายในอนาคต  ได้อย่างไร 
                 2)  จากเงินลงทนุ 3,000 ล้านบาทนัน้  บริษัทฯ ยงัมีความสามารถในการหาแหลง่เงินกู้  โดยไม ่

  ต้องเพ่ิมทนุใช่หรือไม ่
  3)  ในปีท่ีผ่านมา รายได้บริษัทฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 50 จากเร่ืองใด และใน  2-3 ปีข้างหน้าแนวโน้มธุรกิจ

ของบริษัทฯ จะเติบโตได้อย่างใด 

ตอบ   1)   การลงทนุใน 3 ปีข้างหน้า เน้นการเพ่ิมก าลงัการผลิต  การหาผลิตภณัฑ์ใหม ่                 
   การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและปรุงปรุงสภาพแวดล้อมโรงงาน   
   2)  แม้วา่บริษัทฯ มีการลงทนุมาก  แตปั่จจบุนัสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ยงัสามารถ 

   ด าเนินธุรกิจ และลงทนุได้อีก  ทัง้โครงสร้างทางการเงินในปัจจบุนัมีความเหมาะสม  ทัง้นี ้ 

   บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะรักษา D/E Ratio ไมเ่กิน 1.5 เท่า อย่างไรก็ตามการเพ่ิมทนุ       

   หรือไมน่ัน้ จะขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด  

  3)  จากวิกฤตน า้ท่วมในปี 2554  ส่งผลให้ยอดขายลดลง แต่ในปี 2555 ยอดผลิตรถยนต์มีการผลิต

เพ่ิมขึน้มากท าให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตเช่นเดียวกัน ส าหรับปี 2556 ยังมีแนวโน้มยอดผลิต

รถยนต์เพ่ิมขึน้ โดยมีทิศทางท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง  ส าหรับปัจจัยใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ใน 2-3 ปี

ข้างหน้าคือ เร่ือง AEC ท่ีจะขยายเศรษฐกิจ มีการลงทนุก่อสร้างซึง่อาจจะท าให้ธุรกิจมีความต้องการ

รถบรรทกุขนาดใหญ่มากขึน้ 
 

2. นายดนุพล    เอ่ียวภริมย์กุล       ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง     

ถาม      ขอทราบปัญหาท่ีท าให้โครงการลงทนุประเทศอินโดนีเซีย เกิดความลา่ช้า   
ตอบ     จากการเจรจา    ลกูค้าไมไ่ด้สง่ค าสัง่ซือ้ให้กบับริษัทฯ เน่ืองจากลกูค้าต้องการผู้ผลิตท้องถ่ินท่ีเป็น  

supplier เดิมอยู่แล้ว    อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการตามแผนงาน  ซึง่โครงการใหมนี่ ้ 
ลกูค้าไมม่ีการผลิตในประเทศอินโดนีเซียมาก่อน  ซึง่ต้องติดตามตอ่ไป            



 
 
 

3. นายวีระ   ไชยมโนวงศ์      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง       

ถาม   1) ขอทราบความคืบหน้าการลงทนุในประเทศอินเดีย 
    2)   ปี 2556 ธุรกิจท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมยานยนต์  มีการเติบโตมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกบัปีท่ี 

ผ่านมา 

  3)   ทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์  ในช่วง 5 – 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  เน่ืองจากมีปัจจยัท่ีเข้ามา

เก่ียวข้องมากเช่น AEC หรือ เมกะโปรเจคของประเทศไทย  จะมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงซพัพลายเชน 

ของอตุสาหกรรมยานยนต์หรือไม่ 

ตอบ   1)  อยู่ระหวา่งการเจรจากบัลกูค้า 
           2)  อตุสาหกรรมยานยนต์ในปีนีค้าดวา่การผลิตรถยนต์จะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปีท่ี 

   ผ่านมา      

        3)   อตุสาหกรรมยานยนต์ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ือง  ในอนาคตซพัพลายเชนของอตุสาหกรรม 

  ยานยนต์ยงัคงไมเ่ปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงศกึษาแผนระยะยาวเพ่ือวางบทบาทของ

องค์กรให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
 

4. นางสาวจณิพักตร์    พรพบิูรณ์     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง      

ถาม   1)   ปัจจบุนั SAT มีค าสัง่ซือ้ ปริมาณงานมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบปี 2555 กบั 2556 รายได้ 
เพ่ิมขึน้เท่าใด 

            2) SAT มีคูแ่ข่งในประเทศก่ีราย หากเปิดประชาคมอาเซียนจะมีคูแ่ข่งก่ีราย มีแผนรองรับการ 
แข่งขนัอย่างไร  

 

ตอบ  1)   ปี 2556 เทียบกบัปี 2555 เติบโตขึน้ร้อยละ 8 - 10 
          2)  คูแ่ข่งในประเทศประมาณ 2 - 3 ราย  สว่นในระดบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ บริษัทฯ  

ยงัเป็นท่ี 1 อยู่ 
 

5. นายรังสฤษฏ์    เลาหะกุล     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง        

ถาม      เสนอแนะให้ระบขุ้อมลูเก่ียวกบั Business Model ไว้ในรายงานประจ าปี    
ตอบ     ขอรับเร่ืองไว้พิจารณา 

 
 



 
 

6. นายพเิชษฐ     ชัยวัฒนไชย  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง      

ถาม      ปี 2555 สว่นของ ICP 2 มีก าลงัการผลิตเท่าใด  และมีการผลิตชิน้สว่นคโูบต้า ในปี 2556 เท่าใด 

ตอบ      ปี 2555 มีการใช้ก าลงัการผลิต ICP2 ประมาณร้อยละ 75 ปี 2556 ตามแผนงานจะมีการใช้ก าลงั
การผลิตร้อยละ 85-90 ส าหรับคโูบต้าในปี 2555 มียอดขายร้อยละ 10 ในปี 2556 คาดการณ์ว่ายอดขายจะอยู่
ประมาณร้อยละ 15-18 ของยอดขายรวม    
               
 เม่ือท่ีประชมุไมม่ีเร่ืองอื่นใดซกัถามอีกแล้ว ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วม
ประชมุ และอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 16.45 น. 
         
  
  

   

 (นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ)                                    (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่) 
                           เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ                          ประธานท่ีประชมุ  


