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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
 

       วนัพธุท่ี  23 เมษายน 2557              ณ ห้องมฆัวานรังสรรค์ ชัน้ 3 สโมสรทหารบก    
        เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา                                 ถนนวิภาวด-ีรังสติ  สามเสนใน  พญาไท   กรุงเทพฯ   

 

 
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และได้แจ้งท่ีประชมุวา่    

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมกนัจ านวน 173 ราย นบัจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้  
231,623,602 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 54.47  ของจ านวนหุ้นทัง้หมดครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว จงึได้เปิด
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี ้                      

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

ตอ่จากนัน้ กลา่วแนะน าผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุฯ ในครัง้นี ้ ได้แก ่
 

1.  นายวิชยั ศรีมาวรรณ์     รองกรรมการผู้อ านวยการ Somboon Learning Academe 
2.   นางจิราพร     ศรีสมวงศ์        รองกรรมการผู้อ านวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.   นายมิยาฮาร่า     โคอิจิ               รองกรรมการผู้อ านวยการ สายการขายและการตลาด 
4.   นายมงคล           แซจิ่ว               กรรมการผู้จดัการ  SBM&ICP 
5.   นายสมศกัด์ิ       สิทธินนัท์เจริญ กรรมการผู้จดัการ  BSK 
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แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุฯ  
  

1.     นายเอกสิทธ์ิ     ชธูรรมสถิตย์และทีมงาน  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2.  นางมนญัญา  ฐิตินนัทวรรษ  ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอร่ี(ประเทศไทย)จ ากดั ท าหน้าท่ี 
Inspector เพ่ือให้การประชมุฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส  ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ได้แก ่ ตรวจสอบ
เอกสารของผู้ ถือหุ้น การนบัองค์ประชมุ การลงคะแนน/นบัคะแนนเสียงและตรวจสอบผลของมติและผลของการ
ลงคะแนนเสียง  

                      ซึง่ทกุท่านได้อยู่ในท่ีประชมุฯ และพร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
 

                                     ก่อนเข้าวาระการประชมุ ประธานฯได้แนะน า นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ เลขานกุารบริษัทฯ ซึง่จะท า
หน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุฯ และมอบให้เป็นผู้ ชีแ้จงระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ท่ี
ประชมุทราบ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 5 ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือ 
หุ้นอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วนั Record Date เพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 10 มีนาคม 2557 โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษัทฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 

                         ชื่อ                                                               จ านวนหุ้นที่ถือ       ร้อยละ 
 

1. บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั      108,332,250 25.48 
2. ตระกลูกิตะพาณิชย์       88,785,262 20.83 
3. นายสมพงษ์  ชลคดีด ารงกลุ      33,877,000  7.97 
4. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั      18,534,447  4.36   
5. DBS Bank A/C SG0900110824     12,499,977  2.94 
6. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CLD-AAD-Plus            9,500,000  2.23      
7. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO,LTD Apex    8,123,166  1.91 
8. Nortrust Nominess Ltd.        5,531,700  1.30 
9. นายส าราญ กนกวฒันาวรรณ        3,500,000  0.82 
10.Chase Nominees Ltd.        3,160,425  0.74 
 

 รวม        291,844,227 68.58 
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2.   ระเบียบการประชุมและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ 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 

 ภายหลงัท่ีได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็น ด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ทัง้นี ้เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย 
และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ขอให้ยกมือขึน้
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามล าดบั 

 ในการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชุม  โดยบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง    หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ในกรณีท่ีไมม่ีผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น  ให้ถือว่าท่ีประชุม
เห็นชอบ  หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์   ยกเว้น  วาระท่ี 7 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ     

ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น    โดยมติท่ีประชมุฯในวาระท่ีให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของ
ท่ีประชุมฯ หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  และผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมี
สว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

การเสนอให้ด าเนินการลงคะแนนลบั  อาจกระท าได้หากผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งให้พิจารณา
เป็นเร่ืองลบัได้  หากท่ีประชมุมีมติเสียงข้างมากเห็นด้วยให้ด าเนินการลงคะแนนลบั 

การเก็บบัตรลงคะแนน  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการบริษัทฯ   
กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ี   

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานดงักลา่ว
ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ  
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                        เมื่อเลขานุการท่ีประชุมรายงานเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่าผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเก่ียวกับ
ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ 
ประธานฯ จงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุฯ เป็นการลว่งหน้า ดงันี ้  

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  

19 เมษายน  2556 

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

เห็นด้วย         231,395,834      เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                                  -  เสียง 
งดออกเสียง        998,900                เสียง  

 

           มต ิรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2556    
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

ประธานฯ ได้แจ้งวา่บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามท่ี
ปรากฎในรายงานประจ าปี 2556 ของบริษัทฯ  ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว   
เห็นวา่เป็นรายงานท่ีถกูต้องและเพียงพอ จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบให้นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการ
ผู้อ านวยการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

                       นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  กลา่ววา่ในรอบปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 9,318 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2555 ร้อยละ 3 มีก าไรสทุธิ(หลงัหกัภาษี) 966 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 20 สง่ผลให้บริษัทฯ มี
สินทรัพย์รวม 9,923 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ5   โดยมีหนีส้ินรวม 5,050 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว
ร้อยละ4  และสว่นของผู้ ถือหุ้น 4,873 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 17 
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รายการส าคัญระหว่างปี 2556   
 

1.   บริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                  
       คณะกรรมการบริษัทฯ มมีติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อ านวยการ เน่ืองจากเกษียณอายุการท างาน   
  

2.   คณะกรรมการบริษัทมีมตอินุมัตกิารลงทุนปี 2556   
      2.1  SAT  ลงทนุรวม  291 ล้านบาท    เพ่ือขยายก าลงัการผลิต Axle Shaft 

 2.2  SBM  ลงทนุรวม 289 ล้านบาท    ได้แก่  Brake Disc 
2.3 BSK  ลงทนุรวม  74.14 ล้านบาท ได้แก่  Stabilizer Bar, Coil Spring     

  

3.  SAT ได้รับรางวัลส าคัญในปี 2556  ดังนี ้   
 

3.1 ได้รับการรับรองมาตรการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) 

3.2 รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทท่ีมีความเป็นเลิศต่อเน่ือง 5 ปีซ้อน             
(2552 - 2556) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) จาก ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.3 รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ  (SET Awards of Honors) บริษัทท่ีมีความเป็นเลิศต่อเน่ือง 3 ปีซ้อน  (2554-
2556) ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility – CSR Awards) จาก ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.4 รางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นต่อเน่ือง 5 ปีซ้อน(2552-2556) ด้านสวสัดิการแรงงาน และด้าน
สง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 

 

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1.  นายประสิทธ์ิ    ซ่ือสัตยาศิลป์               ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง    

     ถาม        เหตผุลการเปลี่ยนแปลงรายได้และก าไรสทุธิท่ีปรากฎในงบการเงิน 
 

     ตอบ       1)  รายได้ลดลงเกิดจากอตุสาหกรรมยานยนต์ลดการผลิตตัง้แตไ่ตรมาส 3 เม่ือเทียบกบัปี 2555 สง่ผลให้ 
                         ยอดขายโดยรวมของบริษัทฯ ลดลง 
                    2)  ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้เกิดจากการเพ่ิมผลผลิต การลดปัญหา Defectและการปรับเปลี่ยนวิธีประเมินมลูคา่ 

                         ทรัพย์สิน 
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2.  นายเจดิพันธ์ุ    นิธยายน                               ผู้รับมอบฉันทะ 
 

      ถาม          ขอทราบเหตผุลของการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินและการปรับปรุงบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี          
                       ใหม ่ท่ีมีผลตอ่รายการสินทรัพย์  สง่ผลให้มีก าไรสทุธิและรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ ตามท่ีแสดงในหมายเหต ุ

                       ประกอบงบการเงินท่ี 14 
 

      ตอบ      1. รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้เกิดจากรายการบวกกลบัทางบญัชีประมาณ 121 ล้านบาท  จากการประเมินเคร่ืองจกัร  
                        เดิมท่ีมีอายกุารใช้งานประมาณ 7 ปี   แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ มีแผนการซอ่มบ ารุงเป็นประจ า  จงึสง่ผลให้ 
                        มีอายกุารใช้งานเพ่ิมขึน้  ท าให้เกิดรายการบวกกลบัจากการประเมินเคร่ืองจกัร 
 2. ก าไรสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้ เกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน Non-Core   ประมาณ 38 ล้านบาท 
                    3. ผู้สอบบญัชี  KPMG   ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่    ในปี 2556   มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 2 กลุม่  คือ  
                       (1) เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม ่ตามสภาวิชาชีพบญัชี   (2) เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ            
                       ฝ่ายบริหาร เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัวิธีการปฎิบตัิงาน 
   

3.  นายวีระ    ไชยมโนวงศ์        ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง     

     ถาม      1. ขอทราบเหตผุลของรายได้จากการขายลดลง  และมีก าไรท่ีเพ่ิมขึน้ 

  2. บริษัทฯ มีแผนการด าเนินธรุกิจในปี 2557  อย่างไร 
   
     ตอบ     1.  เน่ืองจากภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ ลดการผลิตตัง้แตไ่ตรมาส 3/2555     ส าหรับก าไรที่เพ่ิมขึน้  
                        เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชีใหม ่และการจ าหน่ายท่ีดิน Non – Core   

           2. บริษัทฯ มีแผนเพ่ิมยอดขายดงันี ้(1) เพ่ิมยอดขายชิน้สว่นของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรทัง้ใน  
                 ประเทศและตา่งประเทศ  (2) เพ่ิมการสง่ออกชิน้สว่นรถยนต์ไปยงัตา่งประเทศ       
  
  

               เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ในรอบปี 2556 

 

มต ิ   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
 
วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด                
                ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556    
 

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ น าเสนองบดลุและ
บญัชีก าไรขาดทนุ รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แล้ว โดยไมม่ีเง่ือนไข คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องครบถ้วน
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เพียงพอ ตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจ าปี 2556   
   

เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย         234,392,309   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                                    -  เสียง 
งดออกเสียง                  3,000           เสียง  
 

มต ิ  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31   
        ธนัวาคม 2556  

 

วาระที่ 4    พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล    
 

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้ รายงานและ
กล่าวว่าด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี 7/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมตัิให้
จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ี   26   สิงหาคม   2556             
จ านวน 424,945,994 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 106,236,498.50 บาท   โดยเป็นการจ่ายจากกิจการ
ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทุน  (BOI)  ทัง้จ านวน  และจดัสรรก าไรสทุธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เป็นเงินรวม 8,495,372 บาท     และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผล  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือ
วนัท่ี   6  กนัยายน  2556 เรียบร้อยแล้ว จงึขอเสนอให้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอตัราหุ้นละ  0.25 บาท ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
 

                     เมือ่ไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีเสนอ  
 

                     มต ิ  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

วาระที่ 5        พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไร จากผลการด าเนินงานปี 2556 
  

                        ประธานฯ มอบหมายให้นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการเป็นผู้ น าเสนอ
และชีแ้จงวา่  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินก าไรประจ าปีโดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   (2) 
บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึง
การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษี  และส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของ
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บริษัทฯ จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ
ประจ าปีเท่ากบั 966,098,875 บาท       
 

               คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุฯ  พิจารณา อนมุตัิการจดัสรรก าไร 
จากผลการด าเนินงานปี 2556 สว่นหนึง่เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน   
ผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ี  10  มีนาคม  2557    ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธ์ิ 
รับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท  รวมเป็นเงิน  212,472,997 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับ
การสง่เสริมการลงทนุ(BOI)ทัง้จ านวน และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 และ
ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว จงึไมต้่องส ารองตาม
กฎหมายเพ่ิมเติมอีก    
 

                เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้

          เห็นด้วย   234,852,134  เสียง   
     ไมเ่ห็นด้วย        -        เสียง   
    งดออกเสียง            2,000  เสียง   

  
 

              มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

  

วาระที่ 6      พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ    

                                 ประธานฯ กล่าวว่าเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดี ของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จึง ขอให้
กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 4 คนออกจากห้องประชุมฯ  และมอบให้นายสบสนัต์ิ   เกตุสวุรรณ  ในฐานะประธานคณะ
กรรมการบริหาร ด าเนินการประชมุฯ  

                      นายสบสนัต์ิ  เกตสุวุรรณ กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ท่ีก าหนดให้กรรมการ
บริษัทฯ ออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
ก่อน กรรมการบริษัทฯท่ีออกจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ใหมอ่ีกก็ได้ 
                      ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 4 คน ได้แก่ 

 

                          1.    นายสรรเสริญ    วงศ์ชะอุม่     กรรมการอิสระ 
                2.    นายยงยทุธ         กิตะพาณิชย์          กรรมการ 
               3.    นายไพฑรูย์             ทวีผล      กรรมการอิสระ  
                         4.    นายอจัฉรินทร์     สารสาส           กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลกัการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจาก
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คณุสมบตัิของกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการ เป็นการลว่งหน้า 3 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2556 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
ปรากฏวา่ : มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอบคุคลเข้าเลือกตัง้เป็นกรรมการจ านวน 1 ราย ซึง่จากการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
การสรรหาฯ แล้ว  เห็นวา่คณุสมบตัิของบคุคลท่ีถกูเสนอช่ือไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้ร่วมกนั
พิจารณาจากคณุสมบตัิในด้านตา่ง ๆ เป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นวา่กรรมการทัง้ 4 คน มีความ
เหมาะสมด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในช่วงท่ีผ่าน
มา ซึง่มีสว่นเกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯได้เป็นอย่างด ี
(ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4) และกรรมการทัง้ 4 คน ไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด ไมเ่คยถกูระวางโทษให้ออกหรือ
ปลดออก เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีได้มาโดยทจุริต และ
ไมไ่ด้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีสว่นแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จงึ
เห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 4 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ และขอเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนท่ีละคนเป็นรายบคุคล                      
 

เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

1.  นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่         ของดออกเสียงในวาระนี ้  
เห็นด้วย               235,079,594    เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                  31,300   เสียง 
งดออกเสียง                  2,625 เสียง  

         

                  มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้ นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุม่ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                                 อีกวาระหนึง่ 

 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์    ไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้จ านวน  9,019,968  เสียง 
                    เห็นด้วย                    226,408,326         เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย                             -    เสียง 
งดออกเสียง             9,022,593 เสียง  
 

                   มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                                  อีกวาระหนึง่ 
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                3.   นายไพฑรูย์       ทวีผล           ของดออกเสียงในวาระนี ้     
เห็นด้วย                235,432,994   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                  31,300     เสียง 
งดออกเสียง                             2,625     เสียง 

 

                   มต ิ   ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้ นายไพฑรูย์   ทวีผล  กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
 

                4.  นายอจัฉรินทร์    สารสาส       ของดออกเสียงในวาระนี ้     
เห็นด้วย                   235,511,419         เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                  31,300     เสียง 
งดออกเสียง                             2,625     เสียง  
 

                    มต ิ  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้ นายอจัฉรินทร์   สารสาส กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                                 อีกวาระหนึง่ 
 

วาระที่ 7      พจิารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ   
 

                ประธานฯ มอบให้ นายไพฑูรย์  ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
น าเสนอ เพ่ือขออนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2557 

                        นายไพฑรูย์  ทวีผล กลา่ววา่ คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ท า
การส ารวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2557  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ  ข้อมูลเปรียบเทียบกับ
บริษัทอื่นท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ซึง่มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั รวมทัง้ผลการส ารวจคา่ตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว  พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอตัราใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2557  ดงันี ้
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                เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงในเร่ืองนี ้ซึง่ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนน 
เสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุฯ และผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้

         เห็นด้วย   233,693,244     เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย       1,889,900        เสียง   
   งดออกเสียง                    10,350  เสียง   
   
                มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2557  ดงันี ้

1 คา่ตอบแทนท่ีจ่ายรายเดือนและเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 8 ล้านบาท 
2 คา่บ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2557 เป็นเงินรวม 5 ล้านบาท    

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2557   
 

 ประธานฯ มอบให้ นายปัญจะ เสนาดิสยั  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
เป็นผู้น าเสนอเพ่ือขออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 

นายปัญจะ  เสนาดิสยั  กลา่ววา่  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบญัชีจากบริษัท KPMG ภูมิไชย สอบบญัชี  ได้ปฏิบัติงานให้กบับริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2553 
และมีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ีน่าพอใจ และผู้สอบบัญชีทัง้ 4 คนคือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4195 และ/หรือนายเจริญ ผู้ สัมฤทธ์ิเลิศ  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4068  และ/หรือ         
นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4323  และ/หรือนางมญัชุภา  สิงห์สขุสวสัด์ิ  ผู้สอบบญัชี

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 
ปี 2557 

รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ    -  ประธาน 27,000   45,000  

                            -  รองประธาน 
                            -  กรรมการอื่น คนละ 

18,750   
15,000 

31,250 
25,000  

2.  คณะกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมม่ีเบีย้ประชมุ)     
                                         -   ประธานฯ 
                                         -   กรรมการอื่น คนละ 

 
- 
- 

  
      45,000                    
      30,000 

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

 
 
- 
- 

  
 

37,500   
25,000   

4.  คา่บ าเหน็จกรรมการ                   5  ล้านบาท 
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รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6112  แห่งบริษัท KPMG ภูมิไชย สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ          
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จงึเห็นควรให้  KPMG ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 อีก 1 ปี 
(ปีท่ี 5)    

ทัง้นี ้มีค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 จ านวน 1,361,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2556 จ านวน 
91,000 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 ากัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จ ากัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดักส์ จ ากัด  (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี 
จ ากดั   (5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากดั โดยทัง้ 5 บริษัทมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็น
เงิน 2,563,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และแต่งตัง้ นายเอก
สิทธ์ิ ชธูรรมสถิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195) และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขทะเบียน 4068) และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323) และ/หรือ นางมญัชุ
ภา   สิงห์สุขสวัสด์ิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6112) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีส าหรับปี2557 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่กลุ่มบริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมี
สว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

  

                   เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

   เห็นด้วย   235,606,269 เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย              1,250 เสียง   
                                 งดออกเสียง                                       2,000 เสียง  
  

มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิต (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4195 และ/หรือ นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068) และ/หรือ 
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4323) และ/หรือ นางมัญชุภา     
สิงห์สขุสวสัด์ิ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6112) จากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงิน 
1,361,000 บาท     โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว       
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วาระที่ 9       เร่ืองอื่น ๆ   
 

ประธานฯ กลา่วเพ่ิมเติมว่า ในวาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสัย และ/หรือ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถาม หรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ในการประชมุครัง้นี ้ โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ี
ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในเร่ืองตา่ง ๆ    และได้มอบให้ นาย
ยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้น าเสนอชีแ้จงและตอบข้อซกัถามเป็นท่ีเข้าใจเรียบร้อย ดงันี  ้  

 

1.   นายบุญช่วย     ตัง้วัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง      

      ถาม    1. การเปลี่ยนแปลงรายการที่ดิน  อาคาร และอปุกรณ์  จะสง่ผลกระทบตอ่งบการเงินหรือไม ่
                   2.    ปี 2557  บริษัทฯ มีแผนท่ีจะรักษาก าไร   และควบคมุคา่ใช้จ่าย เช่น Cost Reduction ได้อยา่งไร  
                   3.    อตัราการเติบโตของสว่นแบ่งทางการตลาดโดยรวม ในปี 2557  มีทิศทางอย่างไร   
                   4.    FDR  .3M คืออะไร   ปัจจบุนัอยู่อตัราเท่าใด  
 

       ตอบ   1.  ไมม่ีผลกระทบกบักระแสเงินสดในการด าเนินงาน  เน่ืองจากเป็นรายการบวกกลบัด้อยคา่ของ 
                          สนิทรัพย์ และผ่านการประเมินของผู้ประเมินอิสระ ท่ีผ่านการรับรองจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 
                          ประเทศไทย 
                   2.    แม้วา่ยอดการผลิตรถยนต์ปี 2557 จะลดลงร้อยละ 5   แตบ่ริษัทฯ ยงัคงมีแผนท่ีจะรักษายอดขายใน 
                          อตุสาหกรรรมภาคการเกษตรและเพ่ิมยอดขายการสง่ออก                 ส าหรับเร่ือง Cost Reduction        
                          บริษัทฯ ได้ด าเนินการทกุปี โดยได้มีการเจรจาตอ่รองและลดคา่ใช้จ่ายได้บางสว่น  เช่น ด้านการผลิต  
                          ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดปัญหาและผลกระทบการด าเนินงาน          
                  3.  สว่นแบ่งการตลาดโดยรวมยงัคงเท่ากบัปีท่ีผ่านมา   ดงันัน้จงึไมส่ง่ผลกระทบกบับริษัทฯ 
                  4.  FDR คือ Fixed Deposit Receipt  หรืออตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน  ซึง่เป็นอตัราอ้างอิงท่ี

ใช้ในการก าหนดอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั  ทัง้นี ้ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย อตัรา
คงท่ีและอตัราท่ีลอยตวั  ซึง่ทัง้ 2 อตัราภาพรวมต ่ากวา่ร้อยละ 5  

 

   2.   นายวีระ   ไชยมโนวงศ์        ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง       

     ถาม   1.  แนวโน้มการเติบโตของรถ Eco Car   จะมีผลกระทบกบับริษัทฯ หรือไม ่และบริษัทฯ สามารถเข้าถงึ  
ตลาดชิน้สว่นของรถ Eco Car ได้อย่างไร  

                    2.   แนวโน้มการเติบโตของชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เป็นอย่างไร เม่ือเทียบกบัตลาดรถยนต์นัง่  
                    3.  ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการลงทนุในตา่งประเทศ อย่างไร 

     4.   อตัราก าไรขัน้ต้นของชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เทียบกบัรถยนต์นัง่ เป็นอย่างไร  
     5.   ภาพรวมของอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นอย่างไร 
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       ตอบ    1.   บริษัทฯ มีฐานลกูค้าในกลุม่ชิน้สว่นของรถ Eco Car  อยู่แล้ว    ดงันัน้ แนวโน้มการเติบโตของตลาด  
                           Eco Car จงึไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ    
                    2.   คาดวา่จะปรับเพ่ิมขึน้จาก  57,000  คนั เป็น 67,000คนั     โดย Kubota สามารถสง่ออกร้อยละ 20  
                          ไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม       บริษัทฯ คาดวา่จะมียอดขายกบั Kubota ร้อยละ15  
                          เพ่ิมเป็นร้อยละ20 ซึง่เคร่ืองจกัรกลการเกษตรจะไมม่ีการเปลี่ยนแปลง        เม่ือเทียบกบัรถยนต์นัง่      
                          จะมีการเปลีย่นแปลงทัง้ Model Change และ Minor Change ท าให้มีความแตกตา่ง     โดยบริษัทฯ  
                          มีการศกึษา Part ใหมท่ี่จะมีการผลิตและขายให้กบัเกษตรกรโดยตรง ทดแทนการผลิต Part  
                          ประกอบ  ซึง่อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการท า R&D 
                    3.   ปัจจบุนัมโีครงการลงทนุท่ีอยู่ระหวา่งการเจรจา และศกึษาความเป็นไปได้  จงึยงัไมส่ามารถเปิดเผย      

    รายละเอียดได้     
                    4.   อตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั    
                    5.  ในอนาคตคาดวา่จะเติบโตขึน้เป็น 3 ล้านคนั ในปี 2560  ทัง้นี ้ยงัไมร่วมโครงการรถ Eco Car เฟส 2 
                           ท่ีคาดวา่จะเพ่ิมการผลิตประมาณ 1.5 ล้านคนัตอ่ปี     
 

3.  นายสุริยา  สรรพอาษา             ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง             

     ถาม    1. เหตใุดบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลน้อยกวา่ปีท่ีผ่านมา    
      2.   “ปัจจยัความเสี่ยงของบริษัท” ท่ีระบไุว้ในรายงานประจ าปี    ควรก าหนดตวัชีว้ดั ท่ีเป็นตวัเลข    

     ตอบ    1. เน่ือจากบริษัทฯ ต้องมีการส ารองเงินเพ่ือโครงการลงทนุ อีก 2 ปีข้างหน้า   
                  2.      ขอรับเร่ืองไว้พิจารณา           
 
4.  คุณประสิทธิ    ซ่ือสัตยาศิลป์       ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง    
   

     ถาม  1.  โครงการลงทนุท่ีเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากร คิดเป็นร้อยละเท่าใด ของยอดขาย  
             2.  เทคโนโลยี 3 D Printing  ช่วยสนบัสนนุการออกแบบแมพิ่มพ์ หรือไม ่   
              3.  ตามท่ีธนาคารโตเกียว-มิซูบิชิ ยเูอฟเจ ในเครือมิซูบิชิ ยเูอฟเจ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป    เข้าซือ้หุ้น 
                       ธนาคากรุงศรีฯ  จะมีผลกระทบกบับริษัทฯ ในด้านคูแ่ข่งขนั หรือไม ่
 

    ตอบ     1.  บริษัทฯ  ได้พฒันาบคุลากรผ่านศนูย์การเรียนรู้  (Somboon Leaning  Academy) เปรียบเทียบกบั 
                           ยอดขายอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 1 
                2.      ปัจจบุนับริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โดยข้อมลูจะเช่ือมโยงไปยงัเคร่ืองจกัรโดยตรง   

     จงึไมจ่ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี 3D Printing  
               3.  ไมม่ีผลกระทบกบับริษัทฯ     
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5. นายเจดิพันธ์ุ     นิธยายน                        ผู้รับมอบฉันทะ 

            ถาม     ขอทราบรายละเอียดต้นทนุขายเทียบกบัรายได้ท่ีลดลง จากการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

 ตอบ     ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายด้าน R&D มีการตัง้งบประมาณไว้ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ3  ปัจจบุนับริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายท่ีร้อยละ 1 (2)ต้นทุนขายลดลงผนัแปรตามยอดขาย (3) บริษัทฯ มี
นโยบายควบคมุอตัราก าลงัคนและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน (Productivity)   

 
 

6. คุณไพโรจน์  งามวินิจสกุล             ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

 ถาม      R&D ของบริษัทฯ  ในอนาคตมุง่เน้นผลิตภณัฑ์ใด 

 ตอบ     1.  เน้นผลิตภณัฑ์สปริงขด ซึง่อยู่ระหวา่งการศกึษาและพฒันา  Spring Capacity   
 

 

7. คุณไพบูลย์   นภานุเคราะห์                        ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

 ถาม      การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี IFRS  ด าเนินการทัง้กลุม่บริษัทหรือไม ่ 
 ตอบ   ด าเนินการทกุบริษัท ในกลุม่สมบรูณ์ 

               
 เม่ือท่ีประชมุไมม่ีเร่ืองอื่นใดซกัถามอีกแล้ว ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ 
และอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุเม่ือเวลา 11.30 น.          
   

   

 (นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ)                                    (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่) 
                           เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ                          ประธานท่ีประชมุ  


