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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 

       วนัองัคารท่ี  19  เมษายน 2559   ณ ห้องมฆัวานรังสรรค์ ชัน้ 3 สโมสรทหารบก    
        เวลา 10.00 – 11.30 นาฬิกา                         ถนนวิภาวดี - รังสิต  สามเสนใน  พญาไท   กรุงเทพฯ   

 

 
                     นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม และได้แจ้งท่ีประชุมว่า  
มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมกันจ านวน  366  ราย นับจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้ 
279,649,631 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 65.78 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว   จึงได้
เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 

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 ฟอร์จจิง้เทคโนโลยี จ ากดั 
3.  ดร.ชีระวิทย์  สรีุรัตนนัท์ รองกรรมการผู้อ านวยการสายการขายและการตลาด  
4.  นายสมศกัด์ิ      สิทธินนัท์เจริญ  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั 
5   นายณฐัขจร          ญาณภิรัต       รองกรรมการผู้อ านวยการ-สายการเงิน บญัชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.  นายธนัธชั             ฤทธ์ิน า้         รองกรรมการผู้อ านวยการ-สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจองค์กร 
7.  นายโคอิจิ             มิยาฮาร่า      รองกรรมการผู้อ านวยการ-สายวิจยัและพฒันา 
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แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุฯ  
  

1.     นายศกัดา     เกาทณัฑ์ทองและทีมงานผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2.     นางมนญัญา    ฐิตินนัทวรรษ  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั  ท าหน้าท่ี Inspector เพ่ือให้
การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส  ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ  ได้แก่  ตรวจสอบเอกสารของ          
ผู้ ถือหุ้น การนบัองค์ประชมุ การลงคะแนน/นบัคะแนนเสียงและตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียง  
 

ซึง่ทกุท่านได้อยู่ในท่ีประชมุฯ และพร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
 

                             ก่อนเข้าวาระการประชมุ ประธานฯ ได้แนะน า นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการและ
เลขานกุารบริษัทฯ  ซึง่จะท าหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุฯ และมอบให้เป็นผู้ ชีแ้จงระเบียบการประชุมและหลกัเกณฑ์การ
ออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 5 ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  ในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกนั  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วนั Record Date  เพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ
บริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

 

                         ชื่อ                                                               จ านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ 

1. บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั                 118,876,625   27.96  
2. NORTRUST NOMINEES  LTD.- CL AC     22,110,200    5.20 
3. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั       16,455,552    3.87 
4. DBS BANK LTD.                                   13,281,800    3.12  
5. CHASE NOMINEES LTD.          9,552,254    2.25 
6. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE  CLD. -  AIAD – Plus         9,500,000    2.23 
7. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CLD.  -  APEX     8,123,166    1.91   
8. นางสาวปณิุกา   กิตะพาณิชย์              7,175,947    1.69 
9. นางสาวนิตยา   กิตะพาณิชย์                            7,015,531       1.65 
10. JP MORGAN THAILAND  FUND                                             6,832,700    1.61   
       

                                           รวม                218,923,775  51.49  
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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 ส่วนท่ีเหลือจะถือว่ าเป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ในกรณีท่ีไมม่ีผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น  ให้ถือว่าท่ีประชุม
เห็นชอบ  หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์      ยกเว้น  วาระท่ี 2, วาระท่ี 4  ซึง่เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจะไมม่ีการลงคะแนน และ
วาระท่ี 6 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง    และวาระ
ท่ี 8 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ    ผู้ ถือหุ้นทกุ
ท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น    โดยมติท่ีประชุมฯในวาระท่ีให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชุมฯ 
หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  และผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในวาระใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ 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 ถือหุ้ นมีข้อซักถามเก่ียวกับ
ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ 
ประธานฯ จงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จัดสง่หนงัสือเชิญประชมุฯ เป็นการลว่งหน้า ดงันี ้  

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  

22 เมษายน  2558 

ประธานฯ กลา่ววา่   บริษัทฯ ได้สง่ส าเนารายงานการประชมุฯ ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบั
หนังสือนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  และได้จัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้อง  
  
                          เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย         280,339,469      เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                                  -  เสียง 
งดออกเสียง                  15                เสียง  

 

           มต ิรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2558    
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

ประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558    ตามท่ี
ปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ  ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว   
เห็นว่าเป็นรายงานท่ีถูกต้องและเพียงพอ จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบให้นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการ
ผู้อ านวยการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

                       นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  กลา่ววา่ในรอบปี 2558  บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,817 ล้านบาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2557 ร้อยละ 7.8   มีก าไรสทุธิ (หลงัหกัภาษี)  642 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 1  ส่งผลให้บริษัทฯ              
มีสินทรัพย์รวม 9,634 ล้านบาท  หรือลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 1.8  โดยมีหนีส้ินรวม 4,103 ล้านบาท  ลดลงจากปีท่ี
แล้วร้อยละ 9  และสว่นของผู้ ถือหุ้น 5,217 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 6   
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รายการส าคญัระหวา่งปี 2558   
 

1.    คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการลงทนุปี 2558 เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 391 ล้านบาท   ได้แก่ผลิตภณัฑ์  
       Long Taper, Hub Hino, Sub-Station, Input Line Spring and Leaf Spring, Machining  

2.     รางวลัที่ได้รับปี 2558 จากองค์กรภายนอก 
 

        2.1   SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2015 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงิน 
                 ธนาคาร ดงันี ้

(1) รางวลัด้านความยัง่ยืนยอดเย่ียม (SET Sustainability Awards 2015) เป็นปีแรก [เน่ืองจาก 
      ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ได้รวมรางวลัด้านการก ากบัดแูลกิจการ  และรางวลัด้านความรับผิดชอบ 
      ตอ่สงัคม เข้าด้วยกนั] 

(2) รางวลัด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเย่ียม (Best Investor Relations Award ) 
 

        2.2   SAT ได้ขยายแนวร่วมการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคู่ค้า   จ านวน 78 บริษัท     และต้นปี 2559 SAT  
                สนบัสนนุให้คูค้่าของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิ 
                ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ (CAC) จ านวน  88  บริษัท 
 

        2.3   SAT  BSK  SBM  ได้รับรางวลัเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเดน่ “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ 
                แรงงาน” 10 ปีติดตอ่กนั   จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
 

        2.4   SAT  BSK  SBM  ได้รับรางวลัเกียรติยศ ด้านความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม 
                อย่างตอ่เน่ือง (CSR – DIW Continuous 2558)  

 

        2.5   รางวลัที่ได้รับจากลกูค้า ได้แก่ 

               (1) Bronze Award for the Best of Supplier’s Quality performance (SAT) 

               (2) Gold Award for the Best Overall Supplier’s Performance  (SAT) 

               (3) THCC – QA Improvement  Activity 2015  (SAT)    

               (4) The Winner TCC QA Improvement Activity 2015 (BSK)    

               (5) 2st Runner Up TCC – TPS  Activity 2015 (BSK)    
 

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1. คุณวีระ   ไชยมโนวงศ์    ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 
 

ค าถาม   1) สาเหตุท่ีรายได้ของเพลาข้าง(ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึงร้อยละ80)  ลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปี   

และปีหน้าจะมีแนวโน้มเช่นนีอ้ีกหรือไม ่ 
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  2)  ในขณะท่ีรายได้จากเพลาข้างลดลง แต่รายได้จากจานเบรกและดมุเบรกกลบัเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองทุกปี  

สาเหตมุาจากอะไร และในปีหน้าจะมีแนวโน้มเช่นนีอ้ีกหรือไม่ 

  3) บริษัทฯ มีรายได้จากชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีขายให้คโูบต้าเพ่ิมขึน้ร้อยละ10  เมื่อเทียบกบั

ปี2557     แตใ่นช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต ่าและภยัแล้ง 

เช่นนีแ้นวโน้มเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรในปี 2559  มีทิศทางอย่างไร   

  4)  รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นใหมท่ี่ขายให้กบั Hino เป็นชิน้สว่นใดของรถยนต์ 

  5)  อธิบายความหมาย “Sell and Buy Back”   และจะเป็นรายการที่เกิดขึน้เฉพาะปี หรือเกิดขึน้ทกุปี 
 

ค าตอบ   1) สาเหตหุลกัท่ีท าให้รายได้ของเพลาข้างในปีท่ีผ่านมาลดลง เป็นผลมาจาก Model ของลกูค้ารายหลกั
รายหนึง่ท่ีมีการเปิดตวั Model ใหม ่เมื่อปลายปีท่ีแล้ว ในช่วงท่ีเปิดตวั Model ใหม่นี ้มีการชะลอการ
ผลิตลง เพ่ือเตรียมตวัส าหรับ Model ใหม่ ซึง่การผลิต Model ใหม่ จะเร่ิมจากจ านวนน้อยไปจ านวน
มาก  ท าให้ยอดการสัง่ซือ้ของของลกูค้ารายหลกันีล้ดลงประมาณ 3 – 4  เดือนในปีท่ีแล้ว 

                  2) รายได้ของจานเบรกและดมุเบรกเพ่ิมขึน้จาก “Sell and Buy Back”  ซึง่เป็นการขายชิน้งานประกอบ

ท่ีซือ้จากลกูค้า ส่งผลให้รายได้เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปี2557   อย่างไรก็ตามในปี 2559 แนวโน้มของ

รายได้จะใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

3)  ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา ถึงแม้ประเทศไทยประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต ่าและภยัแล้งบ้าง 

ยอดการผลิตเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรของคูโบต้าก็เพ่ิมขึน้เน่ืองจากมีการผลิตเพ่ือขายทัง้ใน

ประเทศและสง่ออก ท าให้ยอดขายชิน้สว่นท่ีบริษัทฯ ขายให้กบัคโูบต้า มีสดัสว่นท่ีเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย 

อย่างไรก็ตามในปี 2559 การผลิตเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรของลูกค้ามีแนวโน้มลดลงเน่ืองจาก

วิกฤตภยัแล้งสง่ผลตอ่ก าลงัการซือ้ในประเทศและการชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 

4)  ชิน้ส่วนใหม่ท่ีขายให้กับ Hino คือ ชิน้ส่วนSpider  ซึ่งเป็นการขายเพ่ือใช้ในประเทศและส่งออก

ประเทศอินโดนีเซีย  

5) Sell and Buy Back คือ ชิน้ส่วนท่ีซือ้มาจากลกูค้าและบริษัทฯน า มาประกอบกบัชิน้ส่วนท่ีบริษัท

ผลิตเสร็จก็น าไปขายให้ลกูค้าส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้และต้นทุนจากการขายชิน้ส่วนท่ีมาประกอบ

เพ่ิมขึน้   ซึง่ท่ีผ่านมาไม่มีการซือ้ขายชิน้ส่วนประกอบนี ้    ส าหรับปี 2559 บริษัทฯยังคงมีรายการ

ดงักลา่วอย่างตอ่เน่ืองจาก Sell and Buy Back  
 

2. คุณรุ่งศรี    เจียรนัยขจร    ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ   

ขอแสดงความชื่นชม  ท่ีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ และสามารถน า
คูค้่าของบริษัทฯ เข้าร่วมในโครงการนีด้้วย 
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3. คุณประเสริฐ แก้วดวงเทยีน                         ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   
 

ค าถาม   บริษัทฯ มีโอกาสขยายการขายชิน้สว่นรถยนต์ไปยงัคา่ยรถยนต์อื่นนอกเหนือจากโตโยต้าและมิตซูบิชิ   
            หรือไม ่
 

ค าตอบ  นอกจากโตโยต้าและมิตซูบิชิแล้ว    บริษัทฯ มีการผลิตและขายชิน้สว่นให้คา่ยรถยนต์อื่น ๆ ด้วย   เช่น                     
            คโูบต้า, อีซูซุ. ฮอนด้า, นิสสนั, มาสด้า และเจเนรัลมอเตอร์ 
 

                 เมื่อไม่มีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ            
ในรอบปี 2558 
 

                    มต ิ   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
 
วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด                
                ณ วันที่  31  ธันวาคม  2558    
 

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ น าเสนองบดลุและ
บญัชีก าไรขาดทนุ รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แล้ว โดยไมม่ีเง่ือนไข คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องครบถ้วน
เพียงพอ ตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจ าปี 2558   
 

เมื่อไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี  ้  ซึ่งผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย         297,770,730   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                                  15  เสียง 
งดออกเสียง                         -  เสียง  
 

มต ิ  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31   
        ธนัวาคม 2558  

 

วาระที่ 4    พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล    

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้ รายงานและ
กล่าวว่าด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี 7/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมตัิให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ี   25   สิงหาคม   2558               
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ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน  85,038,778.80 บาท   โดยเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทนุ  (BOI)  ทัง้จ านวน   และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี  3  กนัยายน  2558  เรียบร้อยแล้ว 
จงึขอเสนอให้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ  0.20 บาท ซึง่ได้จ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว  
 

                     เมือ่ไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีเสนอ  
 

                     มต ิ  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
วาระที่ 5        พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไร จากผลการด าเนินงานปี 2558 
  
 

                        ประธานฯ มอบหมายให้นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการเป็นผู้ น าเสนอ
และได้ชีแ้จงว่า  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 2558 ท่ีผ่านมา 
บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปีเท่ากบั  641,538,005  บาท       
 

                            คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุฯ  พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรร 
ก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2558 ส่วนหนึ่งเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียน  ผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ี  3  มีนาคม  2559    ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี
จะมีสิทธ์ิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท  รวมเป็นเงิน 170,077,557.60  บาท   โดยจ่ายจาก
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ทัง้จ านวน และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นภายในวันท่ี                          
10 พฤษภาคม 2559  และบริษัทฯ ได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว  
จงึไมต้่องส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก   
 

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1. คุณสุริยา      สรรพอาษา        ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
  

ค าถาม  ขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ให้เร็วขึน้ 
 

ค าตอบ  ขอรับเร่ืองไว้พิจารณา    
 

2.  คุณเกียรต ิ     สุมงคลธนกุล    ผู้รับมอบฉันทะ 
 

 ค าถาม    1)  สิทธิประโยชน์ทาง BOI จะหมดอายเุม่ือใด  
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2)  ก าไรที่บริษัทเสียภาษี ณ ปัจจุบนั อยู่ท่ีอตัราเท่าไร และขอเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรท่ีมี
การเสียภาษีแล้ว เพ่ือท่ีผู้ ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับประโยชน์จากการ credit ภาษี 

 

ค าตอบ ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่บริษัทฯจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIโดยมีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีคือ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รับการยกเว้นในระยะประมาณ 8 ปี  และลดหย่อนร้อยละ 50  อีก 5 ปี ต่อเน่ือง   
โดยภาพรวม สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมของทาง BOI  ท่ีบริษัทฯ ได้รับ  มีเหลืออายุประมาณ 5 ปี 
และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯในปัจจุบนั บริษัทจะใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI ซึง่จะท าให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับเงินปันผลเตม็จ านวนไมม่ีการหกัภาษีณท่ีจ่าย  โดยบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี
ก่อน ถ้าไมพ่อจงึจะพิจารณาจ่ายจากก าไรสะสม         

 

3.  คุณวีระ  ไชยมโนวงศ์             ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 

ค าถาม    1)  เสนอให้รวมวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และวาระพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไร
จากผลการด าเนินงานรวมเป็นวาระเดียวกนั เพ่ือลดขัน้ตอนการน าเสนอวาระการประชมุ 

 

2)  รายได้ของบริษัทฯ ปีท่ีผ่านมาเพ่ิมขึน้เกือบร้อยละ 8  แต่ก าไรลดลง เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในส่วนของ
บริษัทใหม่ แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวม จะเห็นว่าก าไรขัน้ต้นลดลงอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะในปีนี ้
เหลือประมาณร้อยละ14      ดงันัน้ หากไมม่ีคา่ใช้จ่ายของบริษัทใหม่ จะท าให้ก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ
เพ่ิมขึน้ ถกูต้องหรือไม ่

 

ค าตอบ   1)  ขอรับเร่ืองไว้พิจารณา 
 

2)  สาเหตท่ีุรายได้ของบริษัทฯเพ่ิมขึน้  แตก่ าไรขัน้ต้นลดลง เป็นผลมาจากเร่ือง Sell and Buy Back ท่ีมี
ชิน้ส่วนจากลกูค้าขายมาให้บริษัทฯ  ถ้าตดัเร่ือง  Sell and Buy Back ออกไป ยอดขายของบริษัทฯ 
จะลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนเกือบร้อยละ 3 สว่นก าไรขัน้ต้นท่ีลดลงนัน้ สาเหตหุลกัมาจากยอดขายท่ี
ลดลง บริษัทฯ มีเร่ืองของค่าเสื่อมราคาท่ีมีอยู่  อีกส่วนหนึ่ง คืออัตราการใช้ก าลังการผลิต 
(utilization) ในภาพรวมของปีท่ีแล้วอยู่ท่ีร้อยละ 60  ท าให้ GP อยู่ท่ีร้อยละ 15.9  ถ้ามียอดขายหรือ
การสัง่ซือ้ เพ่ิมขึน้ในขณะท่ีบริษัทฯ ยงัมีก าลงัการผลิตเหลืออยู่ (capacity) GP ก็จะน่ากลบัมาสงูขึน้  

 

4.  คุณประเสริฐ     แก้วดวงเทยีน                ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
    

ค าถาม    ผู้ ถือหุ้นมี 2 กลุม่ คือ กลุ่มท่ีมีการย่ืนขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืน และกลุ่มท่ีไม่ได้ย่ืนขอเครดิตภาษีเงิน
ปันผลคืน   อย่างไรก็ตาม เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นส่วนใหญ่ ขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่าย             
เงินปันผลจากก าไรท่ีต้องมีการจ่ายภาษีในอตัราท่ีสูงสดุ (อตัราร้อยละ 30) ก่อน ตามล าดบั ซึ่งเช่ือว่า
น่าจะเป็นท่ียอมรับของผู้ ถือหุ้นทัง้สองกลุม่ 

 

 ค าตอบ   ขอรับเร่ืองไว้พิจารณา 
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                 เมื่อไม่มีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นออกเสียงในเร่ืองนี  ้  ซึ่งผู้ ถือหุ้ นลง           
คะแนนเสียง ดงันี ้

          เห็นด้วย   301,057,781  เสียง   
     ไมเ่ห็นด้วย       -        เสียง   
    งดออกเสียง                  15  เสียง   

 

               มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

 

วาระที่ 6      พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น า
 ออกจ าหน่าย และแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
 การลดทุนจดทะเบียน         

 

                     ประธานฯ มอบหมายให้นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการเป็นผู้ น าเสนอ
และได้ชีแ้จงว่า   ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 426,711,809 บาท  แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
426,711,809 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1  บาท)   และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 425,193,894 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 425,193,894 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท)    และ มีหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย
จ านวน 1,517,915  หุ้น  ซึง่จดัสรรไว้เพ่ือ   (1) เสนอขายหุ้นตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังาน ในระดบั
ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท และ/หรือ  บริษัทย่อย(รวมถึงพนักงาน  ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ)    ภายใต้โครงการ  
การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังาน (โครงการ ESOP Scheme) จ านวน 1,517,300 หุ้น   (2) การจ่ายหุ้นปันผล 
จ านวน 615 หุ้น    ซึง่ปัจจบุนัโครงการ ESOP Scheme  ได้หมดอาย ุ และบริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นปันผลเรียบร้อยแล้ว 
 

                        คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาแล้ว   เห็นสมควรเสนอลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดั
หุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน  1,517,915  หุ้น   จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 426,711,809 บาท   
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 425,193,894 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน  425,193,894 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท   

  นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจะทะเบียนตามท่ีระบไุว้ข้างต้น ดงันี ้
   
 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 425,193,894 บาท (สี่ร้อยย่ีสิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพนัแปด
ร้อยเก้าสิบสี่บาท) 

 แบ่งออกเป็น 425,193,894 หุ้น  (สี่ร้อยย่ีสิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพนัแปด
ร้อยเก้าสิบสี่หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
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 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั   425,193,894 หุ้น  (สี่ร้อยย่ีสิบห้าล้านเก้าแสนหนึง่หมื่นสามพนัแปดร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)  หุ้น  (สี่ร้อยย่ีสิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพนัแปด

ร้อยเก้าสิบสี่หุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ            ไมม่ ี หุ้น (-) 

 

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1. นายวีระ    ไชยมโนวงศ์      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 

ค าถาม โครงการ ESOP ท่ีครบก าหนดระยะเวลา  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม่ 
 

    ค าตอบ     ESOP เป็นโครงการ เสนอขายหลกัทรัพย์ให้แกพ่นกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และ/หรือ 

                      บริษัทย่อย   ซึง่เป็นโครงการตอ่เน่ือง 4  ปี (ปี 2555 – ปี 2558) และมีระยะเวลาจดัสรร 3 ปี  โดยอ้างอิง 
                      กบัตวัชีว้ดัหลกั(KPI) คือ มลูคา่เพ่ิมของกิจการองค์กรในการจดัสรร     แตเ่น่ืองจากสภาพอตุสาหกรรม 
                      รถยนต์ชะลอตวั จงึสง่ผลให้ตวัชีว้ดัมลูคา่เพ่ิมไม่ได้เป้าหมาย   บริษัทฯ จงึไมไ่ด้จดัสรรหุ้นตามโครงการ  
                      ESOP ดงักลา่ว 
 

                       เมื่อไม่มีการซักถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นออกเสียงในเร่ืองนี ้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้

          เห็นด้วย   301,057,781  เสียง   
     ไมเ่ห็นด้วย       -        เสียง   
    งดออกเสียง                   -  เสียง   

  

 

              มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดเบียน  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

 

วาระที่ 7 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ    

                                  ประธานฯ กล่าวว่าเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดี ของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จึงขอให้
กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 คนออกจากห้องประชุมฯ  และมอบให้นายไพฑูรย์   ทวีผล  ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สรรหาและคา่ตอบแทนฯ ด าเนินการประชมุฯ  

                      นายไพฑูรย์   ทวีผล กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ท่ีก าหนดให้กรรมการ 
บริษัทฯ ออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
ก่อน   กรรมการบริษัทฯ ท่ีออกจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหมอ่ีกก็ได้ 
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                      ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 คน ได้แก่ 
 

                        1.   นายยงเกียรต์ิ    กิตะพาณิชย์  กรรมการ 
                  2.   นางสาวนภสัร   กิตะพาณิชย์  กรรมการ 
                  3. นายสรุะศกัด์ิ     เคารพธรรม        กรรมการอิสระ 

 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลกัการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจาก
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คณุสมบตัิของกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการ เป็นการลว่งหน้า 3 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเข้าเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจาก
คณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีความเหมาะสมด้าน
คณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งมี
ส่วนเกือ้กูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ  ได้เป็นอย่างดี        
(ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4) และกรรมการทัง้ 2 คน ไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออก
หรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าท่ี ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก หรือมีความผิดเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีได้มาโดย
ทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้ นในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขันกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 3 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบริษัทฯ 
อีกวาระหนึง่  จงึขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนท่ีละคนเป็นรายบคุคล     
 

เมื่อไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี  ้  ซึ่งผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงดงันี ้
 

1.  นายยงเกียรต์ิ   กิตะพาณิชย์              ของดออกเสียงในวาระนี ้  
เห็นด้วย               294,390,906    เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                         15 เสียง 
งดออกเสียง           6,667,000 เสียง  

         

                   มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้ นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                                  อีกวาระหนึง่ 
 

2.  นางสาวนภสัร   กิตะพาณิชย์              ของดออกเสียงในวาระนี ้  
เห็นด้วย               294,390,906    เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                           - เสียง 
งดออกเสียง           7,034,791 เสียง  
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                   มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้ นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                                  อีกวาระหนึง่ 
 

3. นายสรุะศกัด์ิ     เคารพธรรม      ของดออกเสียงในวาระนี ้  
                    เห็นด้วย                    297,535,356         เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย               3,517,000    เสียง 
งดออกเสียง                    5,815 เสียง  
 

                    มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้นายสรุะศกัด์ิ  เคารพธรรม กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                                   อีกวาระหนึง่ 
 

 วาระที่ 8       พจิารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ   

      ประธานฯ มอบให้ นายไพฑูรย์  ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
น าเสนอ เพ่ือขออนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2559  ดงันี ้

               นายไพฑรูย์   กลา่ววา่ คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559   โดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของ
ธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน   ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ   และผลการส ารวจ
คา่ตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)แล้ว    มีความเห็นวา่ 
 

 (1)   ตลอดระยะเวลา 4 ปี  นบัตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา   บริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับอตัราค่าตอบแทนให้กับกรรมการ 
เม่ือเทียบกบัภารกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ใช้เวลามากขึน้ ในการพิจารณาเพ่ือวางแผนกลยทุธ์ในระยะกลาง 
– ระยะยาว ด้วยความรอบคอบอย่างระมดัระวงั (Duty of Care) ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจท่ีถอดถอย การแข่งขนัท่ี
รุนแรง   และมุ่งเน้นให้องค์กร มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  และความรับผิดชอบต่อสงัคม     
เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน  

  
(2)  ปรับปรุงโครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ให้อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั   และสอดคล้องกบั

ผลการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

(3)   ปรับลดจ านวนการประชมุ  เพ่ือให้เหมาะสมมากขึน้  ซึง่จะมีผลให้คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
       กรรมการชดุย่อยทัง้ปี   มวีงเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 13  ล้านบาท  ซึง่จะเท่ากบัปีท่ีผ่านมา  
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ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
                 

1. คุณประเสริฐ     แก้วดวงเทยีน           ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   
 

ค าถาม    ผู้บริหารรับเงินเดือนประจ าแล้ว ยงัได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการอีก ถือเป็นการคอร์รัปชัน่เวลาการ
ท างานหรือไม ่   อยากให้บริษัทฯ เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

ค าตอบ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ถือเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ  ผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการถือว่ามา
ท างานให้บริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการทุจริต         ผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนตาม
รายละเอียดท่ีชีแ้จง     ส่วนผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับเบีย้ประชุมฯ     
ซึ่งโดยทั่วไป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จะมีแนวปฏิบัติท่ีหลากหลายและแตกต่างกันไป   
บางบริษัทมีคา่ตอบแทนเพ่ิมเติมและ/หรือบางบริษัทไมม่ี              

 

2. คุณช านาญ       ธรรมเจริญ             ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง    
 

ค าถาม    บริษัทฯ มีการปรับคา่ตอบแทนกรรมการสงูขึน้   และจะท าอย่างไร เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้เงินปันผลท่ี
เพ่ิมขึน้บ้าง 

 

ค าตอบ   เงินปันผลจะเก่ียวข้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีถดัไป    ซึง่บริษัทฯ ก าหนดนโยบายจ่ายเงิน
ปันผลไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไร     ส่วนค่าตอบแทนกรรมการจะปรับตามระยะเวลาและภาวะ
เศรษฐกิจ เช่น อตัราเงินเฟ้อประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ      ในกรณีนี ้บริษัทฯ ไม่ได้ปรับ
คา่ตอบแทนกรรมการมา 4 ปี แล้ว 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ปี 2559 

รายเดือน เบีย้ประชุม/ครัง้ 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ       -  ประธานฯ 36,000   54,000  

                            -  รองประธาน 
                            -  กรรมการอ่ืน คนละ 

25,000   
20,000 

37,500 
30,000  

2.  คณะกรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไมมี่เบีย้ประชมุ)     
                                            -   ประธานฯ 
                                            -   กรรมการอ่ืน คนละ 

 
- 
- 

  
         45,000                    
         30,000 

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

 
 
- 
- 

  
 

45,000   
30,000   

4.  คา่บ าเหน็จกรรมการ                   5  ล้านบาท 

5.  สิทธิประโยชน์อ่ืนใด                    -    ไมมี่  - 
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                    เมื่อไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ซึง่ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุฯ และผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้ 

         เห็นด้วย   290,647,848     เสียง   
         ไมเ่ห็นด้วย       3,988,790        เสียง   
        งดออกเสียง               6,421,533  เสียง  
  
                                        มต ิ   1.  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2559  โดยมีวงเงินรวม  
                                 ทัง้สิน้ ไมเ่กิน 13 ล้านบาท 
  

                 2.  รับทราบการปรับลดค่าบ าเหน็จกรรมการปี 2558 จากเดิม 5 ล้านบาท เหลือ 3.5        
 ล้านบาท เน่ืองจากผลการด าเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  

  

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2559   

 ประธานฯ มอบให้ นายปัญจะ เสนาดิสยั  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมา             
ภิบาล เป็นผู้น าเสนอเพ่ือขออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2559 
                         นายปัญจะ กล่าวว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงผู้ สอบบัญชี ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   คณะกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการบริษัทฯ        
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบญัชีจากบริษัท KPMG ภูมิไชยสอบบัญชี มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน และมีผล
การปฏิบัติงานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ และผู้สอบบัญชีทัง้ 3 คน ยังไม่เคยท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ  และมี
คณุสมบตัิไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตัง้  นายศกัด์ิดา   เกาทณัฑ์ทอง   ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4628 และ/หรือ นายบุญญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7900   
และ/หรือ   นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญย่ิงยง   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3636   แห่งบริษัท KPMG  ภูมิไชย
สอบบญัชี  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559  เป็นปีท่ี 2        
 

โดยมีค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2559 จ านวน 1,401,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ านวน 40,000 บาท  
โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่
บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
 

ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ ากัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
จ ากดั (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั  (4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั  (5) บริษัท 
เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากัด โดยทัง้ 5 บริษัทมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,671,000 
บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ านวน 108,000 บาท โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
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แล้ว และแต่งตัง้ นายศกัด์ิดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี4628   และ/หรือ นายบุญญฤทธ์ิ 
ถนอมเจริญ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7900 และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญย่ิงยง  ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3636   แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี2559     โดย
ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่นๆ แก่กลุม่บริษัท และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ 
ผู้บริหาร/    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
 

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1. คุณวีระ ไชยมโนวงศ์       ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
  

ค าถาม    ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวน 1,401,000 บาท และ จ านวน 2,671,000 บาท รวม 4,072,000 บาท  
เป็นคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทในกลุม่ทัง้หมดใช่หรือไม่ 

 

ค าตอบ   คา่ตอบแทนจ านวน 2,671,000 บาท เป็นของบริษัทย่อย ซึง่ไมต้่องขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
  

                   เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้ 

   เห็นด้วย   289,372,225 เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย                     -  เสียง   
                                 งดออกเสียง                              11,685,946 เสียง  
  

มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้นายศักด์ิดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี4628 และ/หรือนายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7900 
และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สขุเจริญย่ิงยง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3636  จากบริษัท       
เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 และก าหนด
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงิน 1,401,000 บาท   โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิ
ในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว       

 
วาระที่ 10        เร่ืองอื่น ๆ   

ประธานฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในวาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถาม หรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ในการประชมุครัง้นี ้โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในเร่ืองต่าง ๆ  และได้มอบให้         
นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้ อ านวยการ เป็นผู้ น าเสนอชีแ้จงและตอบข้อซักถามเป็นท่ีเข้าใจ
เรียบร้อย ดงันี ้ 
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1.  คุณวีระ    ไชยมโนวงศ์      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 

ค าถาม    บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานปีถดัไปอย่างไร  แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนีเ้ป็นอย่างไรเมื่อเทียบกบั
ปีท่ีผ่านมา และบริษัทฯ มีความเป็นห่วงหรือความคาดหวงัในเร่ืองใดบ้าง 

 

ค าตอบ  1)  ในเชิงนโยบายและการบริหาร   คณะกรรมการบริษัทฯ มีความห่วงใยบริษัทฯ เป็นอย่างมาก หรือท่ี
เรียกว่า  Duty of Care  โดยมีระบบในการวางแผนกลยุทธ์อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงท่ี
เกิดวิกฤตต่างๆ  กรรมการจะมีการเรียกประชุมวาระพิเศษ ทัง้ในและนอกรอบมากกว่าการประชุม
ปกติ     บริษัทฯ มีความห่วงใยในภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างย่ิ ง
อุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนรถยนต์  ซึ่งสมบูรณ์กรุ๊ปเป็นบริษัทคนไทย ในขณะท่ีคู่แข่งรายใหญ่เป็น
บริษัทญ่ีปุ่ น   ดังนัน้ช่วงท่ีเกิดวิกฤต จึงเป็นช่วงท่ีมีความล าบากมาก จึงมีการวางแผนกันอย่าง
ตอ่เน่ืองและเป็นระบบ 

 

2)  ส าหรับแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ  จากการได้พูดคุยกับลูกค้า ผู้ประกอบรถยนต์หลายราย พบว่า  
ช่วง 1-2 ปีนีค้งเป็นปีท่ียากล าบาก เน่ืองมาจากเศรษฐกิจในประเทศยงัไม่แข็งแรงมากนกั ประกอบกับ
ปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดขึน้เมื่อช่วงต้นปี      ดังนัน้ ตัวเลขการประกอบรถยนต์หลายค่ายในปีนีน้่าจะ
ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา  แต่มีบางค่ายระบุว่า น่าจะมากกว่าปีท่ีผ่านมา ซึ่งขึน้อยู่กับการวางแผนของ 
แต่ละค่ายรถยนต์  ในส่วนของบริษัทฯ  มองว่าตัวเลขประมาณการของยอดประกอบรถยนต์น่าจะ
ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา      ส่วนอตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของลูกค้าจากข้อมูล
ลกูค้าน่าจะเติบโตกวา่ปีท่ีผ่านมาเลก็น้อยในอตัราร้อยละ 2-3 โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออก  แต่ยงัมี
ความห่วงใยตลาดการขายในประเทศเป็นอย่างมาก  เน่ืองจากปัจจบุนัปัญหาภยัแล้งเกิดขึน้ต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลานาน และแนวโน้มยอดขายในประเทศลดลงมากกว่าการส่งออก แม้จะมีการส่งออก
เพ่ิมขึน้ก็ตาม ก็อาจเป็นปัญหาได้ท าให้ยอดขายปีนีใ้กล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา 

 

3)  จากท่ีคาดการณ์ว่า 1-2 ปีนี ้จะเป็นปีท่ียากล าบาก บริษัทฯ จึงได้พยายามเพ่ิมยอดค าสัง่ซือ้ใหม่ๆ 
เพ่ิมเติม ซึง่คงต้องหาจากชิน้ส่วนปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นไปท่ีลูกค้าระดบั First Tier ท่ีผลิต
ชิน้สว่นสง่ให้ผู้ประกอบรถยนต์  ซึง่มีหลายรายท่ีใช้ชิน้ส่วนท่ีบริษัทฯ ผลิตให้อยู่     ปัจจุบนับริษัทฯ มี
การเจรจากบัลกูค้าระดบั First Tier จ านวน 3 ราย โดยมีทัง้หมด 2 โครงการด้วยกนั แต่ยังไม่สามารถ
เปิดเผยได้ แต่หวังว่าทัง้ 2 โครงการจะได้ค าตอบภายในไตรมาสท่ี 3  และโครงการใหญ่อีกหนึ่ง
โครงการ คือ ชิน้ส่วนท่ีน าเข้ามาจากญ่ีปุ่ น ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในช่วงเจรจากับลูกค้า  ชิน้ส่วนเดิมผลิตท่ี
ญ่ีปุ่ น แต่บริษัทฯ สามารถผลิตในประเทศไทยและสามารถแข่งขันด้านราคาท่ีซือ้จากญ่ีปุ่ น   และ
เป็นการลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน       โครงการนีม้ีการเจรจากนัมาตัง้แตต้่นปีคาดว่าภายใน
ปีนีน้่าจะรู้ผล ซึง่อาจจะต้องมีการลงทนุเพ่ิมเติม 
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4)  ในปีนีบ้ริษัทฯ ใช้ก าลงัการผลิตร้อยละ65  ถือวา่ยงัไมม่ากนกั  จงึพยายามเพ่ิมค าสัง่ซือ้  ซึง่วางแผนไว้ 
2 โครงการตามท่ีได้แจ้งไปแล้ว   ซึง่ 1 ในโครงการดงักล่าวสามารถใช้ก าลงัการผลิตท่ีบริษัทฯ มีอยู่    
ประกอบกบัช่วงเวลานี ้บริษัทฯ มีการพฒันาบุคลากร  ผ่าน Somboon Learning Academy  มา
เป็นปีท่ี 3     ท่ีผ่านมาจดัให้มีการ Re – Training  พนกังาน เพ่ือเรียนรู้ทกัษะในการท างานท่ีมากขึน้ 
ปัจจยัหลกั คือ QCD รวมถึงการเตรียมความพร้อมของพนกังานใหม่ท่ีจะปฏิบตัิงาน ต้องได้รับการ
ฝึกอบรมท่ี SLA ประมาณ 1 เดือน    หวัหน้าต้องมีความพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่าง
รวดเร็ว      นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความคาดหวงัให้ SLA เป็นศนูย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพราะ
ปัจจบุนักระทรวงแรงงานได้จดัมาตรฐานวิชาชีพ ขึน้มาอีกหลายสาขา และมีสาขาท่ีเก่ียวกบับริษัทฯ 
เช่น สาขาช่างเช่ือม  ช่างกล  ช่างซ่อมบ ารุง  ฯลฯ      และโครงการปรับปรุงโรงงาน เช่น  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity)    การท ากิจกรรมลดต้นทุนต่างๆ โดยบริษัทฯ พยายามจะ
ขยายผลให้ได้รวดเร็ว เพ่ือรองรับค าสัง่ซือ้ในช่วงเศรษฐกิจฟืน้ตวั      

 

2.  คุณนพดล       พันธ์ุสัมฤทธ์ิ    ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 
 

ค าถาม    1)  บริษัทฯ ตัง้งบการลงทนุในปีนีไ้ว้จ านวนเท่าใด  

2)  แม้ก าไรของบริษัทฯ จะไม่เติบโต แต่งบการลงทุนลดลง ท าให้งบกระแสเงินสดดีมาก เช่นนีแ้นวโน้ม
การจ่ายเงินปันผลจะดีขึน้ด้วยหรือไม่ 

 

ค าตอบ   1)  ปี2559 ไม่มีงบลงทุนใหญ่ ๆ แล้ว เน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทุนไปแล้ว เมื่อ2-3 ปีท่ีผ่านมา จะมี
เฉพาะงบลงทนุท่ีเก่ียวกบัคา่ซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร (overhaul) ประมาณ 200 ล้านบาท 

 

2)  การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายท่ีได้ชีแ้จงไปแล้ว  ซึง่ขณะนีย้งัไม่สามารถบอกตวัเลขท่ีแน่นอน
ได้  แตย่อดขายชิน้สว่นรถยนต์และเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของปีนีใ้กล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา  

 

3.  คุณประเสริฐ      แก้วดวงเทยีน            ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 

ค าถาม    1)  บริษัทฯ มีการขายชิน้สว่นให้กบัรถยนต์ในกลุ่มใดบ้าง และส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์แต่ละกลุ่ม
เป็นเท่าใด 

 2)  ในปีนี ้บริษัทฯ มีการตัง้เป้าหมายในสว่นของชิน้สว่นรถบรรทกุไว้อย่างไร 
 3) บริษัทฯ มีโอกาสเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างตู้รถไฟฟ้าหรือไม่ 
 

ค าตอบ   1)  บริษัทฯ ขายชิน้ส่วนให้กบักลุ่มรถปิคอพั คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 65 รองลงมา คือ คโูบต้า 
ประมาณร้อยละ 20  รถเก๋ง และรถ Eco Car ประมาณร้อยละ15 และรถบรรทุกใหญ่ ประมาณ    
ร้อยละ 2 

2)  ยอดขายชิน้ส่วนรถบรรทุกปัจจุบนัอยู่ท่ีประมาณ ร้อยละ 2   บริษัทท่ีประกอบรถบรรทุกคือ Hino      เพ่ิง
เปิดตวั model ใหม่เมื่อกลางปีท่ีแล้ว ซึง่เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดี จึงท าให้ยอดขายปีนีอ้าจไม่เติบโต
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มากนกั แต่มีชิน้ส่วนเพลาข้างท่ีบริษัทฯ ขายให้กบั Hino ประเทศไทย   และ Hino ประเทศไทยมีการ
สง่ออกไปท่ี Hino อินโดนีเซีย  ซึง่บริษัทฯ เพ่ิงเร่ิมผลิตเมื่อปลายปีท่ีผ่านมา   และเร่ิมมีการส่งมอบใน
ปีนี ้    ดงันัน้ ยอดขายในส่วนนีก้็จะเป็นส่วนท่ีมาเพ่ิมเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว ตวัเลขท่ีประมาณการไว้
อยู่ท่ี 200 ล้านบาท แตท่ัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัสภาพเศรษฐกิจด้วย 

3) บริษัทฯ คงไม่ได้ท ารถไฟฟ้าเอง  แต่ได้มีการหารือกับบริษัทท่ีท ารถไฟฟ้าของญ่ีปุ่ นท่ีมาท างานท่ี
ประเทศไทย  ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา เน่ืองจากรถไฟฟ้ามีเทคโนโลยีใหม่    จึงต้องพิจารณาให้
รอบคอบวา่ บริษัทฯ จะร่วมมือกบับริษัทใดได้บ้าง 

 

นายยงเกียรติ์   กติะพาณิชย์    กรรมการผู้อ านวยการ กลา่ววา่ แผ่นดินไหวลา่สดุเกิดขึน้ท่ีเมืองคมุาโมโตะ ทาง
ตอนใต้ของประเทศญ่ีปุ่ น      บริษัทฯ ได้สอบถามไปยงับริษัท Partner ท่ีญ่ีปุ่ นท่ีเป็นพนัธมิตรทางการค้ากบับริษัท
ทราบว่า   ได้รับผลกระทบแต่ไม่มากและสอบถามไปยังผู้ ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทัง้โตโยต้า  ฮอนด้า นิสสัน และ       
ไดฮทัซุ ซึง่ทัง้ 4 คา่ย มีโรงงานประกอบอยู่ท่ีคมุาโมโตะ  ทราบวา่มีบางลกูค้ามีการหยดุการผลิตไปแล้ว    ท่ีส าคญั
กวา่นัน้ คือ ยงัมีผู้ผลิตชิน้สว่นอีกหลายรายท่ีได้รับผลกระทบ  เท่าท่ีรับทราบจากผู้ประกอบการรถยนต์รายหนึ่ง ได้มี
การสง่แบบสอบถามไปยงัผู้ผลิตชิน้สว่นกวา่ 200 บริษัท ตอนนีท่ี้ตอบกลบัเกือบ 200 บริษัท พบว่า มีปัญหาอยู่ 3 
บริษัท อีก 3-5 บริษัทยงัไมไ่ด้ตอบกลบัมา ตรงนีเ้ป็นข้อมลูลา่สดุท่ีได้รับมา  ซึง่จะเห็นว่า เหตแุผ่นดินไหวท่ีเกิดขึน้
ไมไ่ด้กระทบแคท่ี่เมืองคมุาโมโตะเท่านัน้ แตห่ลายๆ สว่นก็ได้รับผลกระทบไปด้วย  เมืองหลกัท่ีผลิตรถยนต์โตโยต้า 
เช่น Nagoya ก็มแีนวโน้มต้องหยดุการผลิตด้วย แต่ทัง้นีก้็ยงัไม่ได้รับการยืนยนัท่ีแน่นอน  ส่วนจะมีผลกระทบต่อการ
ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยหรือไมน่ัน้ ต้องรอดสูถานการณ์อีกระยะหนึง่ 

 
เมื่อท่ีประชุมไม่มีเ ร่ืองอื่นใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นท่ีได้สละ               

เวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม          
เม่ือเวลา 11.30 น.          

     

   

                                  (นายธนกฤต  เพ่ิมพนูขนัติสขุ)                                  (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่) 
                           เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ                          ประธานท่ีประชมุ  
 


