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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 

       วนัพธุท่ี  22 เมษายน 2558              ณ ห้องมฆัวานรังสรรค์ ชัน้ 3 สโมสรทหารบก    
        เวลา 10.00 – 11.30 นาฬิกา                                 ถนนวิภาวด-ีรังสติ  สามเสนใน  พญาไท   กรุงเทพฯ   

 

 
                     นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และได้แจ้งท่ีประชมุวา่  มีผู้
ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวมกนัจ านวน  410  ราย นบัจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ 280,533,848  
หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 65.98 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว   จึงได้เปิดการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 

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.  นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์    กรรมการ/ กรรมการผู้อ านวยการ 
8.  นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์    กรรมการ/รองกรรมการผู้อ านวยการบริหารส านกังานกลาง 
9.  นายสรุะศกัด์ิ   เคารพธรรม      กรรมการอิสระ 
 
ตอ่จากนัน้ กลา่วแนะน าผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุฯ ในครัง้นี ้ ได้แก ่
 

1.  นายวิชยั              ศรีมาวรรณ์       รองกรรมการผู้อ านวยการ: Somboon Learning Academe 
2.  นายพฒัน์พงษ์      วีระศิลป์     รองกรรมการผู้อ านวยการสายปฏิบตัิการ SAT และ 
                                                        กรรมการผู้จดัการ บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จิง้เทคโนโลยี จ ากดั 
3.  ดร.ชีระวิทย์        สรีุรัตนนัท์    รองกรรมการผู้อ านวยการสายการขายและการตลาด  
4.  นายมงคล       แซจิ่ว               กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั และ  
                                                        บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั 
5.  นายสมศกัด์ิ         สิทธินนัท์เจริญ  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั                    
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดัทที่ 2 
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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 ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด 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 2 และวาระท่ี 4  ซึง่เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจะไม่มีการลงคะแนน 
และวาระท่ี 7 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ 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 ากบัดูแลกิจการบริษัทฯ   
กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ี   

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

 
วาระที่ 1 พจิารณารัทรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  

23 เมษายน  2557 

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

                          เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย         282,065,448      เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                                  -  เสียง 
งดออกเสียง         15,000                เสียง  

 

           มต ิรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2557    
 
วาระที่ 2 รัททราทผลการด าเนินงานของทริษัทฯ ในรอทปี 2557 

ประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557    ตามท่ี
ปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ  ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว   
เห็นว่าเป็นรายงานท่ีถูกต้องและเพียงพอ จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบให้นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการ
ผู้อ านวยการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

                       นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  กล่าวว่าในรอบปี 2557 บริษัทฯมีรายได้รวม 8,179 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2556 ร้อยละ12  มีก าไรสทุธิ (หลงัหกัภาษี)  650 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 33  ส่งผลให้บริษัทฯ              
มีสินทรัพย์รวม 9,814 ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 1  โดยมีหนีส้ินรวม 4,596 ล้านบาท  ลดลงจากปีท่ี
แล้วร้อยละ 9  และสว่นของผู้ ถือหุ้น 5,217 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ7   
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รายการส าคญัระหวา่งปี 2557   
 

1.    คณะกรรมการบริษัทฯ มมีติอนมุตัิการลงทนุปี 2557 เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 576 ล้านบาท จากผลิตภณัฑ์ Coil Spring,   
       Spider  และ Axle Shaft Big Truck  

2.    รางวลัที่ได้รับปี 2557 จากองค์กรภายนอก 
        2.1   SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2557 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 
                ดงันี ้

(1) รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ(SET Award of Honor) ท่ีมีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาล  
        ยอดเย่ียม   ติดตอ่เป็นปีท่ี 6 ( ปี 2552 – ปี 2557) 

(2) รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor)  ท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบ  
        ตอ่สงัคม ติดตอ่เป็นปีท่ี 4 ( ปี 2554 – ปี 2557 ) 

(3) รางวลับริษัทจดทะเบียน ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่  
           

        2.2   รางวลัที่ได้รับจากลกูค้า  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   รางวลัที่ 3 Group Volunteer  (SAT)   
                  (3)        Award of The 1st Runner up :  the result of MCC – QCC  (BSK )    
 

        2.3   SAT ขยายแนวร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคูค้่าจ านวน 11 บริษัท  และจดัพิธี          
               มอบหนงัสือรับรองเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของกลุม่สมบรูณ์  จ านวน 9 บริษัท   
               (Recognition of Anti –  Corruption Practice) และได้รับประกาศเกียรติคณุการจดัการศกึษาระบบทวิภาคี         
               ตามโครงการ “การพฒันาช่างเทคนิค” จาก ส านกังาน คณะกรรมการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
   
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1.  นายวีระ   ไชยมโนวงศ์     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง    

     ถาม   1)     ขอทราบข้อมลูสรุปเก่ียวกบัสภาวะของอตุสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2557 
               2)     ขอทราบมมุมองของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัแนวโน้มของอตุสาหกรรมยานยนต์ และธรุกิจของ 
                       บริษัทฯ ในปี 2558  เม่ือเทียบกบัปี 2557 
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 , 

     ตอท   1)    อตุสาหกรรมยานยนต์ในปี 2557  เทียบปี 2556 มียอดผลิตลดลงร้อยละ 23  ในสว่นของสมบรูณ์กรุ๊ป  
                       (SBG)  ยอดขายลดลงร้อยละ 12     

 

    2)     แนวโน้มอตุสาหกรรมยานยนต์ในปี2558 เทียบกบัปี 2557  คาดวา่ยอดผลิตรถยนต์จะอยู่ท่ี 2.1 ล้านคนั   
        เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วประมาณร้อยละ 11.7      ในสว่นของSBG คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตสอดคล้องกบั  
        ภาคอตุสาหกรรมยานยนต์  

 
2. นายวสันต์    พงษ์พุทธมนต์                            ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   

  

      ถาม          ผลประกอบการของบริษัทย่อย มีแนวโน้มเป็นอย่างไรและรายได้สว่นใหญ่ของบริษัทมาจากบริษัทย่อยใด 
 

       ตอท         แนวโน้มของธุรกิจ SBG ได้อธิบายในภาพรวมไปแล้ว    ส าหรับรายได้จะมาจาก 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ 
(1)  SAT  ผลิตเพลาขบัล้อหลงั  ร้อยละ 35     (2) BSK  ผลิตสปริง  ร้อยละ 25     และ  (3) SBM & ICP 

 ผลิตงานหลอ่และงานกลงึ  ร้อยละ 40 
  

3.  นายช านาญ    ธรรมเจริญ                   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

      ถาม          ขอทราบอตัราการใช้ก าลงัการผลิตในปี 2557   แยกตามผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญั 
 

      ตอท         อ้างอิงจากข้อมลูในไตรมาส 4  ของปี 2557  โดย   (1) SAT  ผลิตเพลาขบัล้อหลงั ประมาณร้อยละ 80 
                       (2) BSK ผลิตปริงประมาณร้อยละ 60   (3) SBM&ICP ผลิตงานหลอ่และงานกลงึประมาณร้อยละ 70 
                       โดยภาพรวมของ SBG อยู่ประมาณร้อยละ 70 
      

4.   นายประเสริฐ     แก้วดวงเทยีน               ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง    
  

      ถาม   1)    ขอทราบเหตผุลเก่ียวกบัแผนการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอินโดนีเซีย 
                2)    ขอทราบผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ กรณีท่ีมี SME ของญ่ีปุ่ นมาลงทนุในประเทศไทย 
  

      ตอท  1)   อินโดนีเซียมีแนวโน้ม GDP เพ่ิมขึน้  เป็นตลาดใหญ่มีประชากรมาก  และมีนโยบายท่ีส่งเสริม
ภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ  จงึท าให้ผู้ผลิตบางรายสนใจท่ีจะไปขยายฐานการผลิตเพ่ิม   
และปัจจุบันประเทศไทยไม่มีผลกระทบมากนัก เน่ืองจากประเทศไทยผลิตรถปิดอัพเป็นหลัก   แต่
อินโดนีเซียผลิตรถในกลุม่ MPVและ Low cost green car เป็นหลกั   

 

                2)    SME จากญ่ีปุ่ นท่ีเข้ามาลงทนุในประเทศไทยในอนาคต  จะไมม่ีผลกระทบกบั SBG   
 

                 เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
                        ในรอบปี 2557 
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                     มต ิ   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
 
วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัตงิทดุลและทญัชีก าไรขาดทุน ส าหรัทรอทระยะเวลาทัญชีประจ าปี สิน้สุด                
                ณ วันที่  31  ธันวาคม  2557    
 

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ น าเสนองบดลุและ
บญัชีก าไรขาดทนุ รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แล้ว โดยไมม่ีเง่ือนไข คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องครบถ้วน
เพียงพอ ตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจ าปี 2557   
   

เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย         282,429,405   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                         174,200  เสียง 
งดออกเสียง                         -  เสียง  
 

มต ิ  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31   
        ธนัวาคม 2557  

 
วาระที่ 4    พจิารณารัททราทการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล    

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้ รายงานและ
กล่าวว่าด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี 7/2557 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมตัิให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ี   25   สิงหาคม   2557               
ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงิน  93,452,656.68 บาท   โดยเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน  (BOI)  ทัง้จ านวน        และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวันท่ี  3  กนัยายน  2557  เรียบร้อย
แล้ว จึงขอเสนอให้ ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ  0.22 บาท ซึ่งได้
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว  
 

                     เมือ่ไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีเสนอ  
 

                     มต ิ  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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                     มต ิ  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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วาระที่ 5        พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไร จากผลการด าเนินงานปี 2557   
 
 

                        ประธานฯ มอบหมายให้นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการเป็นผู้ น าเสนอ
และได้ชีแ้จงวา่  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินก าไรประจ าปีโดยพิจารณาจาก     (1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
(2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่     (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และ                
(4) พิจารณาถงึการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี  และส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุนและ
แผนการใช้เงินของบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา 
บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปีเท่ากบั  649,834,968  บาท       
 

               คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุฯ  พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไร 
จากผลการด าเนินงานปี 2557 สว่นหนึง่เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน   
ผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ี  6  มีนาคม  2558        ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธ์ิ 
รับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท  รวมเป็นเงิน 161,573,679.72  บาท   โดยจ่ายจากกิจการที่
ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ(BOI)ทัง้จ านวน และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558     
และบริษัทฯ ได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว  จงึไมต้่องส ารองตาม
กฎหมายเพ่ิมเติมอีก    
 

                เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้

          เห็นด้วย   282,649,771  เสียง   
     ไมเ่ห็นด้วย        -        เสียง   
    งดออกเสียง                    -  เสียง   

  
 

              มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

  

วาระที่ 6      พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ    

                                 ประธานฯ กล่าวว่าเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดี ของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จึงขอให้
กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 2 คนออกจากห้องประชุมฯ  และมอบให้นายไพฑูรย์   ทวีผล  ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สรรหาและคา่ตอบแทนฯ ด าเนินการประชมุฯ  

                      นายไพฑรูย์   ทวีผล กลา่ววา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ท่ีก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ 
ออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน 
กรรมการบริษัทฯท่ีออกจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ใหมอ่ีกก็ได้ 
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                      ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 คน ได้แก่ 
 

                       1.   นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 
                2.  นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ 
                3.  นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์       กรรมการและได้ลาออกตัง้แตว่นัท่ี1มิถนุายน 2557และยงัไมไ่ด้    
                                                                               แตง่ตัง้บคุคลใดเข้าด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีวา่งอยู่  
   

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลกัการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจาก
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คณุสมบตัิของกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการ เป็นการลว่งหน้า 3 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้าเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจาก
คณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 2 คน มีความเหมาะสมด้าน
คณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในช่วงท่ีผ่านมา ซึง่มีส่วน
เกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯได้เป็นอย่างดี (ตามเอกสาร
แนบล าดบัท่ี 4) และกรรมการทัง้ 2 คน ไม่มีคณุสมบติัต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก 
เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าท่ี ไม่เคยได้รับโทษจ าคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีได้มาโดยทจุริต และไม่ได้
ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขันกับการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 2 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง   และไม่มี
การแตง่ตัง้บคุคลอื่นใดเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่วา่งอยู่   ดงันัน้จ านวนกรรมการของบริษัทฯ 
จะมีจ านวน 9 คน จากเดิมจ านวน 10 คน    จงึขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนท่ีละคนเป็นรายบคุคล     
 

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1.   นายประเสริฐ    แก้วดวงเทยีน                              ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

      ถาม          ขอทราบเหตผุลการลาออกของคณุวีระยทุธ กิตะพาณิชย์  
 

      ตอท          คณุวีระยทุธ ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เน่ืองจากประสงค์จะด าเนินธุรกิจสว่นตวั     
                       แตปั่จจบุนัยงัคงท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของกรรมการผู้อ านวยการ   
 

2.  นายเจดิพันธ์       นิธยายน                               ผู้รัทมอทฉันทะ   

      ถาม          วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ ตามท่ีระบใุนรายงานประจ าปีของบริษัทฯ วา่มีวาระการด ารง  
                      ต าแหน่งของกรรมการอิสระไมเ่กิน 9 ปี  วา่ให้มีผลย้อนหลงัหรือเร่ิมตัง้แตเ่ม่ือใด   
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      ตอท         วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการิสระไมเ่กิน 9 ปีนัน้  จะเร่ิมนบัใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558   
                       เป็นต้นไป    
 

เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 
 
 

1.  นายปัญจะ   เสนาดิสยั         ของดออกเสียงในวาระนี ้  
เห็นด้วย               282,164,946    เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                484,825 เสียง 
งดออกเสียง                         - เสียง  

         
 
 

                  มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้ นายปัญจะ  เสนาดิสยั กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                                 อีกวาระหนึง่ 

 
 
 

2. นายสบสนัต์ิ   เกตสุวุรรณ      ของดออกเสียงในวาระนี ้  
                    เห็นด้วย                    282,649,771         เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย                             -    เสียง 
งดออกเสียง                           - เสียง  
 
 
 

                   มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้นายสบสนัต์ิ   เกตสุวุรรณ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                                  อีกวาระหนึง่ 
 

วาระที่ 7      พจิารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอทแทนกรรมการ   
 

                ประธานฯ มอบให้ นายไพฑูรย์  ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
น าเสนอ เพ่ือขออนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2558 

                        นายไพฑูรย์  ทวีผล กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
การส ารวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2558  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ  ข้อมูลเปรียบเทียบกับ
บริษัทอื่นท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ซึง่มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั รวมทัง้ผลการส ารวจคา่ตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว  พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอตัราใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2558 โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 13 ล้านบาท  ดงันี ้
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ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
                 

1.   นายวสันต์    พงษ์พุทธมนต์                                     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   
 

       ถาม        ข้อมลูท่ีใช้อ้างอิงในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ    
 

       ตอท       จากรายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ของสถาบนักรรมการบริษัทไทย ซึง่ท าการส ารวจทกุ 2 ปี     
 
                    เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ซึง่ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนน 
เสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุฯ และผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้
 

         เห็นด้วย   281,468,771     เสียง   
         ไมเ่ห็นด้วย       1,181,000        เสียง   
        งดออกเสียง                            -  เสียง  
  

                                       มติ     1. ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2558  โดยมีวงเงินรวม  
                                    ทัง้สิน้ ไมเ่กิน 13 ล้านบาท 
  

                2.  รับทราบการปรับลดคา่บ าเหน็จกรรมการปี 2557  จากเดิม 5 ล้านบาท เหลือ 3.5 ล้านบาท    
              เน่ืองจากผลการด าเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  
 
  

ค่าตอทแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ปี 2558 

รายเดือน เทีย้ประชุม/ครัง้ 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ       -  ประธานฯ 27,000   45,000  

                            -  รองประธาน 
                            -  กรรมการอ่ืน คนละ 

18,750   
15,000 

31,250 
25,000  

2.  คณะกรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไมมี่เบีย้ประชมุ)     
                                            -   ประธานฯ 
                                            -   กรรมการอ่ืน คนละ 

 
- 
- 

  
         45,000                    
         30,000 

3. กรรมการชดุยอ่ย  :    (1)  คณะกรรมการตรวจสอบฯ        (2) คณะกรรมการสรรหาฯ    
                                    (3)  คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 
                                           -   ประธานฯ 
                                           -   กรรมการอ่ืน คนละ 

 
 
- 
- 

  
 

37,500   
25,000   

4.  คา่บ าเหน็จกรรมการ                   5  ล้านบาท 
5.  สิทธิประโยชน์อ่ืนใด                    -    ไมมี่  - 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอททัญชี และก าหนดค่าตอทแทนการสอททัญชีประจ าปี 2558   
 

 ประธานฯ มอบให้ นายปัญจะ เสนาดิสยั  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
เป็นผู้น าเสนอเพ่ือขออนุมตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2558 
 

                          นายปัญจะ  เสนาดิสยั  กลา่ววา่ ตามประกาศคณะกรรมการก าลบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
เร่ืองการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีทกุรอบระยะเวลาบญัชี 5 ปี  ซึง่นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิต  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4195  และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 และ/หรือ นายวีระชยั 
รัตนจรัสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ นางมญัชุภา   สิงห์สขุสวสัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6112  แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตัง้แต่ปี 2553 – 
2557  รวม 5 ปี จึงครบวาระท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี   เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชี      คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั รวม 3 ราย  โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือท าหน้าท่ีแทนผู้ สอบบญัชี
รายเดิม       
 

                           คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชยสอบบญัชี 
จ ากดั มีประสบการ์ณในการปฏิบตัิงาน และมีผลการปฏิบตัิงานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ      โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน ยงัไม่
เคยท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และมีคณุสมบตัไิมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จงึเห็นควรแตง่ตัง้    
นายศกัด์ิดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี4628   และ/หรือ นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7900 และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สขุเจริญย่ิงยง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3636    
แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชยสอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558  (เป็นปีแรก)    

                         โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2558  เป็นเงินจ านวน 1,361,000 บาท (เท่ากบัปีท่ี
ผ่านมา)  โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่น 
ๆ แก่บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด    

ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จ ากัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดักส์ จ ากัด  (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี 
จ ากดั   (5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากดั โดยทัง้ 5 บริษัทมีคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็น
เงิน 2,563,000 บาท(เท่ากบัปีท่ีผ่านมา)  โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว 
และแต่งตัง้ นายศกัด์ิดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี4628   และ/หรือ นายบุญญฤทธ์ิ ถนอม
เจริญ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7900 และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญย่ิงยง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 3636   แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี2558      โดยผู้สอบบญัชี
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ไม่ได้ให้บริการอ่ืนๆ แก่กลุม่บริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/    
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

  

                   เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

   เห็นด้วย   282,751,333 เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย                     -  เสียง   
                                 งดออกเสียง                                              -  เสียง  
  

มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้นายศกัด์ิดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี
4628 และ/หรือนายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7900 และ/หรือ 
นางศิริเพ็ญ สขุเจริญย่ิงยง  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3636     จากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 และก าหนดคา่ตอบแทน
การสอบบญัชีเป็นเงิน 1,361,000 บาท     โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริม
การลงทนุ (BOI) แล้ว       

 
วาระที่ 9       เร่ืองอื่น ๆ   

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

1.    นายประเสริฐ  แก้วดวงเทยีน                         ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 
        ถาม        ขอทราบนโยบายการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีจะมาร่วมทนุ โดยเฉพาะ SME ของประเทศญ่ีปุ่ น  
                       เพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
 

      ตอท  1)  แนวโน้มในอนาคตของ SBG  มีเป้าหมายท่ีจะเร่งท ายอดขายให้เติบโตมากขึน้ไมน้่อยกวา่อตุสาหกรรม 
                       ยานยนต์และแนวโน้มในอนาคต  ในสว่นของอตุสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯ ได้พิจารณาถงึ Project  
                       Eco Car  ใน Phase 2  และอยู่ระหวา่งการศกึษาเพ่ือหาพนัธมิตรตอ่ไป 
                  2)  ยอดขายของกลุม่เคร่ืองจกัรกลการเกษตร  จะมีผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ิมขึน้ในอนาคต    
                  3)  ปัจจบุนัมี SME ญ่ีปุ่ น 2 ราย   ท่ีเข้ามาติดตอ่กบั SBG เพ่ือขอเป็น Subcontract  แตย่งัไมไ่ด้ท า 
                       ธรุกรรมทางการค้าใด ๆ ร่วมกนั  
 

- 28 -



Somboon  Advance  Technology  Public  Company Limited
Somboon  Malleable  Iron  Industrial  Company Limited
International  Casting  Products  Company  Limited
Bangkok  Spring  Industrial  Company  Limited
129  Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakan 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500     Fax. 02 728 8513

 
 

14 
 

2.    นายวีระ    ไชยมโนวงศ์                             ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

         ถาม   1)    ขอทราบแนวโน้มของอตุสาหกรรมยานยนต์ในปี 2558 จะยงัเติบโตเหมือนปี 2557 ท่ีผ่านมาหรือไม ่
                     เน่ืองจากรายได้ของกลุม่การเกษตรลดลง       
                  2)    นโยบายการเก็บภาษีตามการปลอ่ยมลภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)  มีผลกระทบกบับริษัท 
                          หรือไม ่      
                  3)    แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของลกูค้า SBG ไปตา่งประเทศ 
                  4)    แผนการร่วมลงทนุในตา่งประเทศ  
                  5)    ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้จากการสง่ออกโดยตรง 
                  6)    ขอทราบผลการด าเนินงานของบริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากดั 
 

ตอท   1)    เคร่ืองจกัรกลการเกษตร – คโูบต้า มีฐานการผลิตในประเทศไทยมาแล้วประมาณ 4 ปี  ยอดการ 
สง่ออกปี 2557 เพ่ิมขึน้ร้อยละ35  และมีแผนในการสง่ออกมากย่ิงขึน้  ซึง่ยอดขายของ SBG ท่ีส่งให้
คโูบต้านัน้มีทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   ในส่วนยอดขายในประเทศ คาดว่าจะยงัคงแปรเปล่ียน
ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและราคาพืชผลทางการเกษตร   ดงันัน้  SBG คงต้องติดตาม
การแปรเปลี่ยนของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย    นอกจากนีย้ังมีโครงการท่ี  SBG ก าลงั
ท าการศกึษาและพฒันาในเร่ืองอปุกรณ์ของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพ่ือจ าหน่ายให้กบัเกษตรกร
โดยตรงอีกสว่นหนึง่  

 

2)    ภาษีจากการปลอ่ย Co2  คาดวา่จะมีผลกระทบกบัธุรกิจยานยนต์  เน่ืองจากการเก็บภาษีจะดจูากคา่
ของ Co2 ท่ีปลอ่ยออกมาเป็นหลกั  แตปั่จจบุนัยงัไมม่ีผลกระทบกบั SBG  เน่ืองจากผู้ ใช้รถเปลี่ยนไป
ใช้รถเลก็แบบ Eco Car   

                  3)    ลกูค้าของ SBG ยงัไมม่ีการย้ายฐานการผลิตฯ  
                  4)    อยู่ระหวา่งศกึษาความเหมาะสมของการร่วมทนุ  
                  5)    ยอดการสง่ออก ประมาณไมเ่กินร้อยละ 5 ของยอดขายทัง้หมดของ SBG                        

6)    บริษัทได้จดัตัง้บริษัทในประเทศญ่ีปุ่ นช่ือ บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จ ากดั (SIJ)  มี   
        พนกังาน  3 คน  ท าหน้าท่ีส ารวจข้อมลูทางด้านการตลาด  ติดตอ่ลกูค้าและประสานงานกบัลกูค้า  
                         SBG ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
 

                      ทัง้นี ้ประธานฯ ได้กลา่วเพ่ิมเติมวา่  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะบริหารจดัการท่ีดี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ในการดูแลบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและให้ความส าคัญในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกนัในระยะยาว    เพ่ิมช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้   เพ่ิมคณุภาพผลิตภณัฑ์    การร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญใน
ด้านตา่ง ๆ     การวิจยัและพฒันา   การศกึษาความต้องการทางการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และจดัให้มี
การปรึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์ของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง  เพ่ือสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืนตอ่ไป     
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3.   นายช านาญ  ธรรมเจริญ                             ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   

        ถาม       ขอทราบประมาณการยอดผลติรถยนต์ปี 2558  และเป้าหมายยอดขายของ SBG  
  

        ตอท      ปี 2558  คาดว่าอตุสาหกรรมยานยนต์ จะมียอดผลิตประมาณ  2.2 ล้านคนั     เพ่ิมขึน้จากปี 2557   
                          ประมาณร้อยละ10    ส าหรับ SBG  ตัง้เป้าส าหรับยอดขายต้องไมต่ ่ากวา่ยอดผลิตของอตุสาหกรรม 
                          ยานยนต์    
 

4.   นายวสันต์  พงษ์พุทธมนต์                               ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 
        ถาม   1)   แผนการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ และการท่ี SME ญ่ีปุ่ น เข้ามาเจรจาเพ่ือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ มี 
                         นยัส าคญัเร่ืองรายได้ประมาณเท่าใด 
                  2)    ขอทราบข้อมลูเก่ียวกบัความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกบับริษัทญ่ีปุ่ น   
  

        ตอท   1)    SME ท่ีเข้ามาติดต่อกบั SBG  เป็นลกัษณะขายชิน้สว่นขนาดเลก็เพ่ือเป็น supplier  ยงัไมม่ีผลิตภณัฑ์ 
                         ท่ีบริษัทฯ ต้องการ จงึยงัไมม่ีการท าความตกลง   
                  3)    ความร่วมมือทางด้านเทคนิคน่าจะเป็นในสว่นของ Eco Car 
  

 เม่ือท่ีประชมุไมม่ีเร่ืองอื่นใดซกัถามอีกแล้ว ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ 
และอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุเม่ือเวลา 11.30 น.          
   

   

 (นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ)                                    (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่) 
                           เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ                          ประธานท่ีประชมุ  
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