
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 
 

       วนัพธุท่ี  22 เมษายน 2558              ณ ห้องมฆัวานรังสรรค์ ชัน้ 3 สโมสรทหารบก    

        เวลา 10.00 – 11.30 นาฬิกา                                 ถนนวิภาวดี-รังสติ  สามเสนใน  พญาไท   กรุงเทพฯ   
 

 

                     นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และได้แจ้งท่ีประชมุวา่  มีผู้

ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวมกนัจํานวน  410  ราย นบัจํานวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ 280,533,848  

หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 65.98 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว   จึงได้เปิดการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
 

ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี ้                      

1.  นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่        ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2.  นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์    รองประธานกรรมการ 

3.  นายปัญจะ  เสนาดสิยั        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาลและกรรมการอิสระ 

4.  นายสบสนัติ ์    เกตสุวุรรณ      ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ 

5.  นายไพฑรูย์ ทวีผล              ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 

6.  นายอจัฉรินทร์ สารสาส          ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ  

7.  นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์    กรรมการ/ กรรมการผู้ อํานวยการ 

8.  นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์    กรรมการ/รองกรรมการผู้ อํานวยการบริหารสํานกังานกลาง 

9.  นายสรุะศกัดิ ์  เคารพธรรม      กรรมการอิสระ 

 

ตอ่จากนัน้ กลา่วแนะนําผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุฯ ในครัง้นี ้ ได้แก่ 
 

1.  นายวิชยั              ศรีมาวรรณ์       รองกรรมการผู้ อํานวยการ: Somboon Learning Academe 

2.  นายพฒัน์พงษ์      วีระศลิป์     รองกรรมการผู้ อํานวยการสายปฏิบตักิาร SAT และ 

                                                        กรรมการผู้จดัการ บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จิง้เทคโนโลยี จํากดั 

3.  ดร.ชีระวิทย์        สรีุรัตนนัท์    รองกรรมการผู้ อํานวยการสายการขายและการตลาด  

4.  นายมงคล       แซจิ่ว               กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั และ  

                                                        บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั 

5.  นายสมศกัดิ ์        สทิธินนัท์เจริญ  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จํากดั                    
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แนะนําผู้ เข้าร่วมประชมุฯ  
  

1.     นายเอกสทิธ์ิ     ชธูรรมสถิตย์และทีมงานผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

2.     นางมนญัญา    ฐิตินนัทวรรษ  ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัท นกักฎหมายกรุงเทพ จํากดั  ทําหน้าท่ี Inspector เพ่ือให้

การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส  ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ  ได้แก่  ตรวจสอบเอกสารของ         

ผู้ ถือหุ้น การนบัองค์ประชมุ การลงคะแนน/นบัคะแนนเสียงและตรวจสอบผลของมตแิละผลของการลงคะแนนเสียง  

             ซึง่ทกุทา่นได้อยูใ่นท่ีประชมุฯ และพร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
 

                             ก่อนเข้าวาระการประชมุ ประธานฯได้แนะนํา นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ เลขานกุารบริษัทฯ ซึง่จะทําหน้าท่ี

เลขานุการท่ีประชุมฯ และมอบให้เป็นผู้ ชีแ้จงระเบียบการประชุมและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุม

ทราบ ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 5 ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยมีสาระสําคญั ดงันี ้
 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  ในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่ง

เทา่เทียมกนั         คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วนั Record Date    เพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี  5 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดบัแรกของ

บริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้
 

                         ช่ือ                                                               จาํนวนหุ้นที่ถือ    ร้อยละ 
 

1. บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จํากดั                111,332,250       26.18  

2. ตระกลูกิตะพาณิชย์       71,696,787      16.86 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั       23,483,698      5.53 

4.  NORTRUST NOMINEES  LTD.- CL AC    18,418,800 4.33  

5. DBS Bank                                               16,201,977      3.81  

6. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE  CLD. – AA D – Plus         9,500,000        2.23 

7. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CLD. - APEX     8,123,166        1.91   

8. CHASE NOMINEES LTD. 137       7,605,500         1.79 

9. NORTRUST NOMINEES  LTD.                    4,117,800      0.97   

10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LTD.                             3,736,900        0.88  
        

                                           รวม                274,216,878       64.49  
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2.   ระเบียบการประชุมและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบ

ฉนัทะท่ีได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ แตล่ะท่านจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้า

ร่วมประชมุ   หากทา่นใดยงัไม่ได้รับบตัรลงคะแนน  โปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการแจกให้กบัทา่นตอ่ไป 

ในการประชมุฯ จะพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุฯ  โดยจะนําเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ  

และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ   กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

ต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอให้แจ้งช่ือและนามสกลุ และในกรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะ  

กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

 ภายหลงัท่ีได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้

ลงคะแนนบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ทัง้นี ้เพ่ือความ

สะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย 

และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ขอให้ยกมือขึน้

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามลําดบั 

 ในการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ  โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่

เห็นด้วย และงดออกเสียง    หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี

เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ให้ถือว่าท่ีประชมุ

เห็นชอบ  หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์      ยกเว้น  วาระท่ี 2 และวาระท่ี 4  ซึง่เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจะไม่มีการลงคะแนน 

และวาระท่ี 7 ต้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ     

ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึ่งหุ้น    โดยมติท่ีประชมุฯในวาระท่ีให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของ

ท่ีประชมุฯ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  และผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมี

สว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

การเสนอให้ดําเนินการลงคะแนนลบั  อาจกระทําได้หากผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งให้พิจารณา

เป็นเร่ืองลบัได้  หากท่ีประชมุมีมตเิสียงข้างมากเห็นด้วยให้ดําเนินการลงคะแนนลบั 

การเก็บบัตรลงคะแนน  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลกัการกํากับดูแลกิจการบริษัทฯ   

กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ี   

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานดงักลา่ว

ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ 
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                   เม่ือเลขานุการท่ีประชุมรายงานเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่าผู้ ถือหุ้ นมีข้อซักถามเก่ียวกับ

ระเบียบการประชุมและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเม่ือไม่มีข้อซักถามใด ๆ 

ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุฯ เป็นการลว่งหน้า ดงันี ้  

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557  ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  

23 เมษายน  2557 

ประธานฯ กลา่ววา่   บริษัทฯ ได้สง่สําเนารายงานการประชมุฯ ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบั

หนงัสือนดัประชมุแล้วตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 โดยรายงานการประชมุดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา

แล้ว เห็นว่าถกูต้องตามมติของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั

นบัแตว่นัประชมุฯ โดยเผยแพร่รายงานดงักลา่วผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้อง  
  

                          เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้น

ลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย         282,065,448      เสียง 

ไม่เห็นด้วย                                  -  เสียง 

งดออกเสียง         15,000                เสียง  
 

           มต ิรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557    

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

ประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557    ตามท่ี

ปรากฎในรายงานประจําปี 2557 ของบริษัทฯ  ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 3 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว   

เห็นว่าเป็นรายงานท่ีถูกต้องและเพียงพอ จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบให้นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการ

ผู้ อํานวยการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

                       นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์  กล่าวว่าในรอบปี 2557 บริษัทฯมีรายได้รวม 8,179 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2556 ร้อยละ12  มีกําไรสุทธิ (หลังหักภาษี)  650 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 33  ส่งผลให้บริษัทฯ              

มีสินทรัพย์รวม 9,814 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 1  โดยมีหนีส้ินรวม 4,596 ล้านบาท  ลดลงจากปีท่ี

แล้วร้อยละ 9  และสว่นของผู้ ถือหุ้น 5,217 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ7   
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รายการสําคญัระหวา่งปี 2557   
 

1.    คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตอินมุตักิารลงทนุปี 2557 เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 576 ล้านบาท จากผลติภณัฑ์ Coil Spring,   

       Spider  และ Axle Shaft Big Truck  

2.    รางวลัท่ีได้รับปี 2557 จากองค์กรภายนอก 

        2.1   SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2557 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

                ดงันี ้

(1) รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ(SET Award of Honor) ท่ีมีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาล  

        ยอดเย่ียม   ตดิตอ่เป็นปีท่ี 6 ( ปี 2552 – ปี 2557) 

(2) รางวลัเกียรตยิศแหง่ความสําเร็จ (SET Award of Honor)  ท่ีมีความเป็นเลศิด้านความรับผิดชอบ  

        ตอ่สงัคม ตดิตอ่เป็นปีท่ี 4 ( ปี 2554 – ปี 2557 ) 

(3) รางวลับริษัทจดทะเบียน ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่  
           

        2.2   รางวลัท่ีได้รับจากลกูค้า  ดงันี ้

                 (1)         Hino awards :   (SAT) 

• Bronze award : The best of supplier’s quality performance. 

• Gold award : The best overall supplier’s performance awards. 

                  (2)       THCC – QA improvement   รางวลัท่ี 3 Group Volunteer  (SAT)   

                  (3)        Award of The 1st Runner up :  the result of MCC – QCC  (BSK )    
 

        2.3   SAT ขยายแนวร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคูค้่าจํานวน 11 บริษัท  และจดัพิธี          

               มอบหนงัสือรับรองเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของกลุม่สมบรูณ์  จํานวน 9 บริษัท   

               (Recognition of Anti –  Corruption Practice) และได้รับประกาศเกียรตคิณุการจดัการศกึษาระบบทวิภาคี         

               ตามโครงการ “การพฒันาช่างเทคนิค” จาก สํานกังาน คณะกรรมการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 

   

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1.  นายวีระ   ไชยมโนวงศ์     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง    

     ถาม   1)     ขอทราบข้อมลูสรุปเก่ียวกบัสภาวะของอตุสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2557 

               2)     ขอทราบมมุมองของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัแนวโน้มของอตุสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจของ 

                       บริษัทฯ ในปี 2558  เม่ือเทียบกบัปี 2557 
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     ตอบ   1)    อตุสาหกรรมยานยนต์ในปี 2557  เทียบปี 2556 มียอดผลติลดลงร้อยละ 23  ในสว่นของสมบรูณ์กรุ๊ป  

                       (SBG)  ยอดขายลดลงร้อยละ 12     
 

      2)     แนวโน้มอตุสาหกรรมยานยนต์ในปี2558 เทียบกบัปี 2557  คาดวา่ยอดผลติรถยนต์จะอยูท่ี่ 2.1 ล้านคนั   

          เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วประมาณร้อยละ 11.7      ในสว่นของSBG คาดวา่จะมีอตัราการเตบิโตสอดคล้อง  

          กบัภาคอตุสาหกรรมยานยนต์  

 

2. นายวสันต์    พงษ์พุทธมนต์                            ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   
  

      ถาม          ผลประกอบการของบริษัทยอ่ย มีแนวโน้มเป็นอยา่งไรและรายได้สว่นใหญ่ของบริษัทมาจากบริษัทยอ่ยใด 
 

       ตอบ         แนวโน้มของธุรกิจ SBG ได้อธิบายในภาพรวมไปแล้ว    สําหรับรายได้จะมาจาก 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ 

(1)  SAT  ผลติเพลาขบัล้อหลงั  ร้อยละ 35     (2) BSK  ผลติสปริง  ร้อยละ 25     และ  (3) SBM & ICP 

 ผลติงานหลอ่และงานกลงึ  ร้อยละ 40 

  

3.  นายชาํนาญ    ธรรมเจริญ                   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

      ถาม          ขอทราบอตัราการใช้กําลงัการผลติในปี 2557   แยกตามผลติภณัฑ์ท่ีสําคญั 
 

      ตอบ         อ้างอิงจากข้อมลูในไตรมาส 4  ของปี 2557  โดย   (1) SAT  ผลติเพลาขบัล้อหลงั ประมาณร้อยละ 80 

                       (2) BSK ผลติปริงประมาณร้อยละ 60   (3) SBM&ICP ผลติงานหลอ่และงานกลงึประมาณร้อยละ 70 

                       โดยภาพรวมของ SBG อยูป่ระมาณร้อยละ 70 
      

4.   นายประเสริฐ     แก้วดวงเทยีน               ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง    
  

      ถาม   1)    ขอทราบเหตผุลเก่ียวกบัแผนการย้ายฐานการผลติไปประเทศอินโดนีเซีย 

                2)    ขอทราบผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ กรณีท่ีมี SME ของญ่ีปุ่ นมาลงทนุในประเทศไทย 
  

  ตอบ  1)    อินโดนีเซียมีแนวโน้ม GDP เพิ่มขึน้  เป็นตลาดใหญ่มีประชากรมาก  และมีนโยบายท่ีส่งเสริม

ภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ  จงึทําให้ผู้ผลติบางรายสนใจท่ีจะไปขยายฐานการผลติเพิ่ม     

และปัจจุบันประเทศไทยไม่มีผลกระทบมากนัก เน่ืองจากประเทศไทยผลิตรถปิดอัพเป็นหลัก  แต่

อินโดนีเซียผลติรถในกลุม่ MPVและ Low cost green car เป็นหลกั   
 

                2)    SME จากญ่ีปุ่ นท่ีเข้ามาลงทนุในประเทศไทยในอนาคต  จะไม่มีผลกระทบกบั SBG   

 

                 เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

                        ในรอบปี 2557 
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                     มต ิ   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
 

วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี สิน้สุด                
                ณ วันที่  31  ธันวาคม  2557    
 

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการ นําเสนองบดลุและ

บญัชีกําไรขาดทุน รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

แล้ว โดยไม่มีเง่ือนไข คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถกูต้องครบถ้วน

เพียงพอ ตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจําปี 2557   
   

เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน

เสียงดงันี ้
 

เห็นด้วย         282,429,405   เสียง 

ไม่เห็นด้วย                         174,200  เสียง 

งดออกเสียง                         -  เสียง  
 

มต ิ  ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31   

        ธนัวาคม 2557  

 

วาระที่ 4    พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล    

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ รายงานและ

กล่าวว่าด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี 7/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ี   25   สิงหาคม   2557               

ในอัตราหุ้ นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงิน  93,452,656.68 บาท   โดยเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการ

ลงทนุ  (BOI)  ทัง้จํานวน        และได้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี  3  กันยายน  2557  เรียบร้อย

แล้ว จึงขอเสนอให้ ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ  0.22 บาท ซึ่งได้

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว  
 

                     เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเตมิประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีเสนอ  
 

                     มต ิ  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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วาระที่ 5        พจิารณาและอนุมัตกิารจดัสรรเงนิกาํไร จากผลการดาํเนินงานปี 2557 
  

 

 

                        ประธานฯ มอบหมายให้นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการเป็นผู้ นําเสนอ

และได้ชีแ้จงว่า  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินกําไรประจําปีโดยพิจารณาจาก     (1) ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

(2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่     (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และ                

(4) พิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 

30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี  และสํารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุนและ

แผนการใช้เงินของบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิประจําปีเทา่กบั  649,834,968  บาท       
 

               คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุฯ  พิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรกําไร 

จากผลการดําเนินงานปี 2557 สว่นหนึง่เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน   

ผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ี  6  มีนาคม  2558        ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธ์ิ 

รับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท  รวมเป็นเงิน 161,573,679.72  บาท   โดยจ่ายจากกิจการท่ี

ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ(BOI)ทัง้จํานวน และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558     

และบริษัทฯ ได้จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว  จึงไม่ต้องสํารองตาม

กฎหมายเพิ่มเตมิอีก    
 

                เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้

          เห็นด้วย   282,649,771  เสียง   

     ไม่เห็นด้วย        -        เสียง   

    งดออกเสียง                    -  เสียง   
  

 

              มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557  ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
  

วาระที่ 6      พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ    

                                 ประธานฯ กล่าวว่าเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดี ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จึงขอให้

กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 2 คนออกจากห้องประชมุฯ  และมอบให้นายไพฑรูย์   ทวีผล  ในฐานะประธานคณะกรรมการ

สรรหาและคา่ตอบแทนฯ ดําเนินการประชมุฯ  

                      นายไพฑรูย์   ทวีผล กลา่ววา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ท่ีกําหนดให้กรรมการบริษัทฯ 

ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน 

กรรมการบริษัทฯท่ีออกจากตําแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ใหม่อีกก็ได้ 
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                      สําหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งจํานวน 3 คน ได้แก่ 

 

                       1.   นายปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการอิสระ 

                2.  นายสบสนัติ ์ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ 

                3.  นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์       กรรมการและได้ลาออกตัง้แตว่นัท่ี1มิถนุายน 2557และยงัไม่ได้    

                                                                               แตง่ตัง้บคุคลใดเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งท่ีวา่งอยู ่ 
   

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลกัการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจาก

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คณุสมบตัิของกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้

กรรมการ เป็นการล่วงหน้า 3 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ปรากฏวา่ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้าเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจาก

คณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 2 คน มีความเหมาะสมด้าน

คณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตังิานในฐานะกรรมการบริษัทฯในช่วงท่ีผา่นมา ซึง่มีสว่น

เกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯได้เป็นอย่างดี (ตามเอกสาร

แนบลําดบัท่ี 4) และกรรมการทัง้ 2 คน ไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด ไม่เคยถกูระวางโทษให้ออกหรือปลดออก 

เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไม่เคยได้รับโทษจําคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีได้มาโดยทจุริต และไม่ได้

ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักับการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง

เห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 2 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง   และไม่มี

การแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีวา่งอยู่   ดงันัน้จํานวนกรรมการของบริษัทฯ 

จะมีจํานวน 9 คน จากเดมิจํานวน 10 คน    จงึขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนท่ีละคนเป็นรายบคุคล     
 

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1.   นายประเสริฐ    แก้วดวงเทยีน                              ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

      ถาม          ขอทราบเหตผุลการลาออกของคณุวีระยทุธ กิตะพาณิชย์  
 

      ตอบ          คณุวีระยทุธ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เน่ืองจากประสงค์จะดําเนินธุรกิจสว่นตวั     

                       แตปั่จจบุนัยงัคงทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของกรรมการผู้ อํานวยการ   
 

2.  นายเจดิพนัธ์       นิธยายน                               ผู้รับมอบฉันทะ   

      ถาม          วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ ตามท่ีระบใุนรายงานประจําปีของบริษัทฯ วา่มีวาระการดํารง  
                      ตําแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี  วา่ให้มีผลย้อนหลงัหรือเร่ิมตัง้แตเ่ม่ือใด   
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      ตอบ         วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการิสระไม่เกิน 9 ปีนัน้  จะเร่ิมนบัใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558   

                       เป็นต้นไป    
 

เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

 

 

1.  นายปัญจะ   เสนาดสิยั         ของดออกเสียงในวาระนี ้  

เห็นด้วย               282,164,946    เสียง 

ไม่เห็นด้วย                484,825 เสียง 

งดออกเสียง                         - เสียง  
         

 

 

                  มต ิ    ท่ีประชมุมีมตอินมุตัเิลือกตัง้ให้ นายปัญจะ  เสนาดสิยั กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  

                                 อีกวาระหนึง่ 
 

 

 

2. นายสบสนัติ ์  เกตสุวุรรณ      ของดออกเสียงในวาระนี ้  

                    เห็นด้วย                    282,649,771         เสียง 

ไม่เห็นด้วย                             -    เสียง 

งดออกเสียง                           - เสียง  
 

 

 

                   มต ิ    ท่ีประชมุมีมตอินมุตัเิลือกตัง้ให้นายสบสนัติ ์  เกตสุวุรรณ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  

                                  อีกวาระหนึง่ 
 

วาระที่ 7      พจิารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ   
 

                ประธานฯ มอบให้ นายไพฑูรย์  ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

นําเสนอ เพ่ือขออนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2558 

                        นายไพฑูรย์  ทวีผล กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

การสํารวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2558  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ  ข้อมลูเปรียบเทียบกับ

บริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั ซึง่มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้ผลการสํารวจคา่ตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว  พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับ

ค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประจําปี 2558 โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 13 ล้านบาท  ดงันี ้
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ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
                 

1.   นายวสันต์    พงษ์พุทธมนต์                                     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   
 

       ถาม        ข้อมลูท่ีใช้อ้างอิงในการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ    
 

       ตอบ       จากรายงานการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ของสถาบนักรรมการบริษัทไทย ซึง่ทําการสํารวจทกุ 2 ปี     

 

                    เม่ือไมมี่การซกัถามเพิ่มเตมิประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ซึง่ต้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนน 

เสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุฯ และผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้
 

         เห็นด้วย   281,468,771     เสียง   

         ไม่เห็นด้วย       1,181,000        เสียง   

        งดออกเสียง                            -  เสียง  

  

                                       มต ิ    1. ท่ีประชมุมีมตอินมุตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2558  โดยมีวงเงินรวม  

                                    ทัง้สิน้ ไม่เกิน 13 ล้านบาท 
  

                2.  รับทราบการปรับลดคา่บําเหน็จกรรมการปี 2557  จากเดมิ 5 ล้านบาท เหลือ 3.5 ล้านบาท    

              เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามเปา้หมาย  

 
  

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ปี 2558 

รายเดือน เบีย้ประชุม/ครัง้ 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ       -  ประธานฯ 27,000   45,000  

                            -  รองประธาน 

                            -  กรรมการอ่ืน คนละ 

18,750   

15,000 

31,250 

25,000  

2.  คณะกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่มีเบีย้ประชมุ)     

                                            -   ประธานฯ 

                                            -   กรรมการอ่ืน คนละ 

 

- 

- 

  

         45,000                    

         30,000 

3. กรรมการชดุยอ่ย  :    (1)  คณะกรรมการตรวจสอบฯ        (2) คณะกรรมการสรรหาฯ    

                                    (3)  คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 

                                           -   ประธานฯ 

                                           -   กรรมการอ่ืน คนละ 

 

 

- 

- 

  

 

37,500   

25,000   

4.  คา่บําเหน็จกรรมการ                   5  ล้านบาท 

5.  สิทธิประโยชน์อ่ืนใด                    -    ไม่มี  - 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2558   
 

 ประธานฯ มอบให้ นายปัญจะ เสนาดิสยั  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

เป็นผู้ นําเสนอเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2558 
 

                          นายปัญจะ  เสนาดสิยั  กลา่ววา่ ตามประกาศคณะกรรมการกําลบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

เร่ืองการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชีทกุรอบระยะเวลาบญัชี 5 ปี  ซึง่นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลข

ทะเบียน 4195  และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 และ/หรือ นายวีระชัย 

รัตนจรัสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ นางมญัชภุา   สิงห์สขุสวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขทะเบียน 6112  แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตัง้แต่ปี 2553 – 

2557  รวม 5 ปี จึงครบวาระท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลงผู้ สอบบัญชี   เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดในเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี      คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีรายอ่ืนจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั รวม 3 ราย  โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือทําหน้าท่ีแทนผู้สอบบญัชี

รายเดมิ       
 

                           คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี 

จํากดั มีประสบการ์ณในการปฏิบตัิงาน และมีผลการปฏิบตัิงานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ      โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน ยงัไม่

เคยทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแตง่ตัง้    

นายศกัดิด์า เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี4628   และ/หรือ นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7900 และ/หรือ นางศริิเพญ็ สขุเจริญยิ่งยง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3636    

แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชยสอบบญัชี จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2558  (เป็นปีแรก)    

                         โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2558  เป็นเงินจํานวน 1,361,000 บาท (เท่ากับปีท่ี

ผา่นมา)  โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว และผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอ่ืน 

ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    

สําหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จํากัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม จํากัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดักส์ จํากัด  (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี 

จํากดั   (5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จํากดั โดยทัง้ 5 บริษัทมีคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็น

เงิน 2,563,000 บาท(เท่ากับปีท่ีผ่านมา)  โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว 

และแต่งตัง้ นายศกัดิ์ดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี4628   และ/หรือ นายบุญญฤทธ์ิ ถนอม

เจริญ   ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7900 และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 3636   แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับปี2558      โดยผู้สอบบญัชี
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ไม่ได้ให้บริการอ่ืนๆ แก่กลุ่มบริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/    

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
  

                   เม่ือไมมี่การซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

   เห็นด้วย   282,751,333 เสียง   

    ไม่เห็นด้วย                     -  เสียง   

                                 งดออกเสียง                                              -  เสียง  
  

มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้นายศกัดิ์ดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี

4628 และ/หรือนายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7900 และ/หรือ 

นางศิริเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3636     จากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2558 และกําหนดค่าตอบแทน

การสอบบญัชีเป็นเงิน 1,361,000 บาท     โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริม

การลงทนุ (BOI) แล้ว       

 

วาระที่ 9       เร่ืองอ่ืน ๆ   

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถาม หรือข้อสงสยัต่าง ๆ ในการประชมุครัง้นี ้โดยจะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ี

ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในเร่ืองตา่ง ๆ    และได้มอบให้ นาย

ยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ นําเสนอชีแ้จงและตอบข้อซกัถามเป็นท่ีเข้าใจเรียบร้อย ดงันี ้ 

 

1.    นายประเสริฐ  แก้วดวงเทยีน                         ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 
        ถาม        ขอทราบนโยบายการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีจะมาร่วมทนุ โดยเฉพาะ SME ของประเทศญ่ีปุ่ น  

                       เพ่ือเพิ่มยอดขาย 
 

      ตอบ  1)  แนวโน้มในอนาคตของ SBG  มีเปา้หมายท่ีจะเร่งทํายอดขายให้เตบิโตมากขึน้ไม่น้อยกวา่อตุสาหกรรม 

                       ยานยนต์และแนวโน้มในอนาคต  ในสว่นของอตุสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึง Project  

                       Eco Car  ใน Phase 2  และอยูร่ะหวา่งการศกึษาเพ่ือหาพนัธมิตรตอ่ไป 

                  2)  ยอดขายของกลุม่เคร่ืองจกัรกลการเกษตร  จะมีผลติภณัฑ์ใหม่เพิ่มขึน้ในอนาคต    

                  3)  ปัจจบุนัมี SME ญ่ีปุ่ น 2 ราย   ท่ีเข้ามาตดิตอ่กบั SBG เพ่ือขอเป็น Subcontract  แตย่งัไม่ได้ทํา 

                       ธุรกรรมทางการค้าใด ๆ ร่วมกนั  
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2.    นายวีระ    ไชยมโนวงศ์                             ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

         ถาม   1)    ขอทราบแนวโน้มของอตุสาหกรรมยานยนต์ในปี 2558 จะยงัเตบิโตเหมือนปี 2557 ท่ีผา่นมาหรือไม ่

                     เน่ืองจากรายได้ของกลุม่การเกษตรลดลง       

                  2)    นโยบายการเก็บภาษีตามการปลอ่ยมลภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)  มีผลกระทบกบับริษัท 

                          หรือไม ่      

                  3)    แนวโน้มการย้ายฐานการผลติของลกูค้า SBG ไปตา่งประเทศ 

                  4)    แผนการร่วมลงทนุในตา่งประเทศ  

                  5)    ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้จากการสง่ออกโดยตรง 

                  6)    ขอทราบผลการดําเนินงานของบริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จํากดั 
 

ตอบ   1)    เคร่ืองจักรกลการเกษตร – คูโบต้า มีฐานการผลิตในประเทศไทยมาแล้วประมาณ 4 ปี  ยอดการ 

สง่ออกปี 2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ35  และมีแผนในการสง่ออกมากยิ่งขึน้  ซึง่ยอดขายของ SBG ท่ีสง่ให้

คโูบต้านัน้มีทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   ในส่วนยอดขายในประเทศ คาดว่าจะยงัคงแปรเปล่ียน

ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและราคาพืชผลทางการเกษตร   ดงันัน้  SBG คงต้องติดตาม

การแปรเปล่ียนของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย    นอกจากนีย้ังมีโครงการท่ี  SBG กําลัง

ทําการศึกษาและพฒันาในเร่ืองอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพ่ือจําหน่ายให้กับเกษตรกร

โดยตรงอีกสว่นหนึง่  
 

2)    ภาษีจากการปลอ่ย Co2  คาดวา่จะมีผลกระทบกบัธุรกิจยานยนต์  เน่ืองจากการเก็บภาษีจะดจูากคา่

ของ Co2 ท่ีปลอ่ยออกมาเป็นหลกั  แตปั่จจบุนัยงัไม่มีผลกระทบกบั SBG  เน่ืองจากผู้ใช้รถเปล่ียนไป

ใช้รถเลก็แบบ Eco Car   

                  3)    ลกูค้าของ SBG ยงัไม่มีการย้ายฐานการผลติฯ  

                  4)    อยูร่ะหวา่งศกึษาความเหมาะสมของการร่วมทนุ  

                  5)    ยอดการสง่ออก ประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขายทัง้หมดของ SBG                        

6)    บริษัทได้จดัตัง้บริษัทในประเทศญ่ีปุ่ นช่ือ บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จํากดั (SIJ)  มี   

        พนกังาน  3 คน  ทําหน้าท่ีสํารวจข้อมลูทางด้านการตลาด  ตดิตอ่ลกูค้าและประสานงานกบัลกูค้า  

                         SBG ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
 

                      ทัง้นี ้ประธานฯ ได้กลา่วเพิ่มเตมิวา่  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะบริหารจดัการท่ีดี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในการดแูลบริษัทฯ ด้วยความระมดัระวงัและให้ความสําคญัในเร่ืองการบริหารความเส่ียง           เพ่ือกําหนด

มาตรการป้องกนัในระยะยาว    เพิ่มช่องทางเพ่ือเพิ่มรายได้   เพิ่มคณุภาพผลิตภณัฑ์    การร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญใน

ด้านตา่ง ๆ     การวิจยัและพฒันา   การศกึษาความต้องการทางการตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และจดัให้มี

การปรึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์ของบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือสร้างองค์กรให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป     
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3.   นายชาํนาญ  ธรรมเจริญ                             ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   

        ถาม       ขอทราบประมาณการยอดผลติรถยนต์ปี 2558  และเปา้หมายยอดขายของ SBG  
  

        ตอบ      ปี 2558  คาดวา่อตุสาหกรรมยานยนต์ จะมียอดผลติประมาณ  2.2 ล้านคนั     เพิ่มขึน้จากปี 2557   

                          ประมาณร้อยละ10    สําหรับ SBG  ตัง้เปา้สําหรับยอดขายต้องไม่ต่ํากวา่ยอดผลติของอตุสาหกรรม 

                          ยานยนต์    
 

4.   นายวสันต์  พงษ์พุทธมนต์                               ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

 

        ถาม   1)   แผนการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ และการท่ี SME ญ่ีปุ่ น เข้ามาเจรจาเพ่ือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ มี 

                         นยัสําคญัเร่ืองรายได้ประมาณเทา่ใด 

                  2)    ขอทราบข้อมลูเก่ียวกบัความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกบับริษัทญ่ีปุ่ น   
  

        ตอบ   1)    SME ท่ีเข้ามาตดิตอ่กบั SBG  เป็นลกัษณะขายชิน้สว่นขนาดเลก็เพ่ือเป็น supplier  ยงัไม่มีผลติภณัฑ์ 

                         ท่ีบริษัทฯ ต้องการ จงึยงัไมมี่การทําความตกลง   

                  3)    ความร่วมมือทางด้านเทคนิคน่าจะเป็นในสว่นของ Eco Car 

  

 เม่ือท่ีประชมุไมมี่เร่ืองอ่ืนใดซกัถามอีกแล้ว ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ 

และอนมุตัข้ิอเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุเม่ือเวลา 11.30 น.          

   

   

 (นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัตสิขุ)                                    (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่) 

                           เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ                           ประธานท่ีประชมุ  
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