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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
 

       วนัพธุที่  19  เมษายน 2560     ณ ห้องมฆัวานรังสรรค์ ชัน้ 3 สโมสรทหารบก    
       เวลา 10.00 – 11.30 นาฬิกา                          ถนนวิภาวด ี- รังสติ  สามเสนใน  พญาไท   กรุงเทพฯ   

 

 

     นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้แจ้งที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้น 
มาประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวมกนัจ านวน  301  ราย นบัจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ 295,769,635 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 69.56 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดครบองค์ประชุมตามข้อบงัคับของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 
 

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี ้                      

1.  นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่         ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.  นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์     รองประธานกรรมการ 
3.  นายปัญจะ  เสนาดิสยั         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ 
4.  นายสบสนัติ์     เกตสุวุรรณ       ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ 
5.  นายไพฑรูย์ ทวีผล               ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
6.  นายอจัฉรินทร์ สารสาส           ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ  
7.  นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์     กรรมการ/ กรรมการผู้อ านวยการ 
8.  นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์     กรรมการ/รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร-สายส านกังานกลาง 
9.  นายสรุะศกัดิ์   เคารพธรรม      กรรมการอิสระ 
 

ตอ่จากนัน้ กลา่วแนะน าผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชมุฯ ในครัง้นี ้ ได้แก ่
 

1.  นายพฒัน์พงษ์   วีระศิลป์       รองกรรมการผู้อ านวยการ สายปฏิบตัิการ SAT และ     
                                                    กรรมการผู้จดัการ บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จิง้เทคโนโลยี จ ากดั 
2.  ดร.ชีระวิทย์     สรีุรัตนนัท์       รองกรรมการผู้อ านวยการ สายการขายและพฒันาธุรกิจ  
3.  นายมงคล แซจิ่ว       กรรมการผู้จดัการ บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั  
                                                          และ กรรมการผู้จดัการ บริษัท อนิเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั 
4.  นายสมศกัดิ์   สทิธินนัท์เจริญ  กรรมการผู้จดัการ บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั 
5.  นายธนัธชั       ฤทธ์ิน า้           รองกรรมการผู้อ านวยการ สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจองค์กร 
6.  นายณฐัขจร  ญาณภิรัต         รองกรรมการผู้อ านวยการ สายการเงิน/บญัชี/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.  ดร.อโณทยั   เหมาะเจาะ      รองกรรมการผู้อ านวยการ สายทรัพยากรบคุคล 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  2 
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แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุฯ  
  

1.     นายศกัดา     เกาทณัฑ์ทอง  และทีมงานผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2.     นางมนญัญา    ฐิตินนัทวรรษ  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั  ท าหน้าที่ Inspector เพื่อให้การ
ประชมุฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส  ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  โดย การตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้น การนบั
องค์ประชุม การลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงและตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียง ซึ่งทกุท่ านได้อยู่ในที่
ประชมุฯ และพร้อมที่จะชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
 

 ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะน า นายวิศรุต  บุญโต  เลขานุการบริษัทฯ  ซึ่งจะท าหน้าที่เลขานุการ  
ที่ประชมุฯ และมอบให้เป็นผู้ ชีแ้จงระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 5 ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
 

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ  ในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วนั Record Date  เพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น  
ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

 

                         ชื่อ                                                               จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 
 1. บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั     118,876,625 27.96 
 2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC     26,821,100    6.31 
 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั       18,788,147   4.42 
 4. AIA TH-EQ2-P          8,123,166    1.91 
 5. ปณิุกา   กิตะพาณิชย์         7,175,947   1.69 
 6.  AIA TH-EQ3-P          7,170,500   1.69 
 7. นิตยา   กิตะพาณิชย์         7,015,531   1.65 
 8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST       6,272,000   1.48 
 9. JP MORGAN THAILAND FUND           5,713,200   1.34 
 10. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลวิ         4,217,386   0.99 
                                     รวม        210,173,602 49.44 
 

2.  ระเบียบการประชุมและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะ 
ที่ได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ แตล่ะทา่นจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม   
หากทา่นใดยงัไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน  โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจกให้กบัทา่นตอ่ไป 

ในการประชุมฯ จะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมฯ  โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ  
และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอให้แจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมาให้ที่ประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 
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ภายหลงัที่ได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ลงคะแนน
บตัรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วย
บตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่
จดัเก็บตามล าดบั 

ในการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสยีง    หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยใน
วาระนัน้ ๆ ในกรณีที่ไมม่ีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น  ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ  หรือ
อนมุตัิเป็นเอกฉนัท์  ยกเว้น  วาระที่ 2, วาระที่ 4  ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีการลงคะแนน และวาระที่ 7 ต้องได้รับ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึ่ง
เสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยมติที่ประชุมฯในวาระที่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมฯ  หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานฯ ออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  และผู้ ถือหุ้นท่านใดที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

การเสนอให้ด าเนินการลงคะแนนลบั  อาจกระท าได้หากผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งให้พิจารณาเป็น
เร่ืองลบัได้  หากที่ประชมุมีมติเสยีงข้างมากเห็นด้วยให้ด าเนินการลงคะแนนลบั 

การเก็บบตัรลงคะแนน  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการบริ ษัทฯ กรณี 
ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าที่   

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานดงักล่าว  
ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ 

เมื่อเลขานุการที่ประชุมรายงานเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่าผู้ ถือหุ้นมีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบการ
ประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอ
อาสาสมคัรในการนบัคะแนนเสียง  เพื่อแสดงความโปร่งใส ในการนบัคะแนนเสียง จากผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์ท าหน้าที่เป็น
สกัขีพยายในการนบัคะแนนเสียง ให้แสดงตน และแจ้งช่ือ นามสกุล ที่ เพื่อเจ้าหน้าที่พาไปประจ าจุดตรวจนบัคะแนนในห้อง
ประชมุ  ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงตนขอสมคัรในการนบัคะแนนเสยีง  ประธานฯ จึงได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระที่ได้
จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุฯ เป็นการลว่งหน้า ดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน  2559 

ประธานฯ กลา่วว่า   บริษัทฯ ได้สง่ส าเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ ถือหุ้ นทราบลว่งหน้าพร้อมกับหนงัสือนัด
ประชุมแล้ว ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 โดยรายงานการประชุมดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
ถกูต้องตามมติของที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ 
โดยเผยแพร่รายงานดงักลา่วผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้อง  
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                 เมื่อไมม่ีการซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย         296,062,625          เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย                                  -  เสยีง 
งดออกเสยีง           28,445               เสยีง  

 
    มติ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2559    

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2559   ตามที่ปรากฎใน
รายงานประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ  ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่าเป็น
รายงานท่ีถูกต้องและเพียงพอ จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบให้นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้ อ านวยการ  
เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมาต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

 นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์  กลา่วว่าในปี 2559 ประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์ 1.94 ล้านคนั เพิ่มขึน้จากปี 2558 
ร้อยละ 2 (โดยที่ยอดผลิต  Passenger Car/ Eco Car เพิ่มขึน้แต่ pick up ลดลง) โดยมีการผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 9  สว่นการผลติเพื่อสง่ออกลดลงร้อยละ 3 

 ส าหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ยอดการผลติปี 2559 อยูท่ี่  59,424 คนั ลดลง ร้อยละ 9 จากปี 2558 โดยที่ขายใน
ประเทศ 25,826 คนั  ลดลง ร้อยละ 34 ตามสภาพเศรษฐกิจ  ภยัแล้ง และราคาพืชผลทางการเกษตร  สว่นการส่งออกอยู่ที่ 
33,598 คนั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 26 (ประเทศที่สง่ออกหลกัๆ คือ USA, พมา่, กมัพชูา, ลาว, ฟิลปิปินส์, อินเดีย) 
 ปัจจยัทางด้านการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ และเคร่ืองจกัรกลการเกษตรดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ  
มีรายได้รวม 8,397 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558  ร้อยละ 4.7     
 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นท่ี 1,237 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 1.9 จากยอดขายที่ลดลง แต่มีอตัราก าไรขัน้ต้น
ต่อยอดขายที่ ร้อยละ 14.9 เพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 0.3   ถึงแม้ยอดขายของบริษัทจะลดลง ทัง้นีเ้นื่องจากบริษัทฯ มีการ
ควบคมุต้นทนุการผลติในระดบัท่ีดี  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ(หลงัหกัภาษี) 608 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 5.2  โดยที่อตัรา
ก าไรสทุธิต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 7.2 ต ่ากว่าปี 2558 ร้อยละ 0.1   มีสินทรัพย์รวม 9,421  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 212  
ล้านบาท (ร้อยละ 2)  จากค่าเสื่อมราคาเป็นหลกั หนีส้ินรวม 3,534  ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 569 ล้านบาท (ร้อยละ 14) 
จากการช าระคืนเงินกู้   และสว่นของผู้ ถือหุ้น 5,886 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 357 ล้านบาท (ร้อยละ 6) 
 

รายการส าคัญระหว่างปี 2559  
  

1.     คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการลงทนุปี2559 เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 108.29  ล้านบาท ในการติดตัง้เคร่ืองจักรส าหรับ
ผลติ Cold Coil Spring และ   Hollow Stabilizer Bar  

2.   ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2559 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จดทะเบียนเลกิบริษัท เอสบี
จี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นในวนัที่ 31 ตลุาคม 2559 เนื่องจาก สถานการณ์
อตุสาหกรรมรถยนต์ชะลอตวัลง และการด าเนินงานสามารถด าเนินการท าในประเทศได้ บริษัท ได้บนัทกึขาดทนุจากการ
ด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัทย่อยจากการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน 20 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุน
เฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีการรายละเอียดในงบการเงินข้อ 11 หน้าที่ 112 
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3. ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนใน
บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั จากเดิม 250 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน
1 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทยอ่ยได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน
2559

4. รางวลัที่ได้รับปี 2559 จากองค์กรภายนอก
4.1  SAT ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate

Excellence Awards 2016 ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบั สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA)    

4.2    SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2016 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้
(1) รางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards 2016) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันตัง้แต่

มีการมอบรางวลันี ้
(2) รางวลัด้านบริษัทจดทะเบียนท่ีมีรายช่ือหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability  Investment)
(3) รางวลับริษัทจดทะเบียน ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่ (Outstanding Investor Relations Awards)

4.3     SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมอยา่งต่อเนื่อง 
(CSR-DIW Continuous  Awards 2016)  จาก กรมโรงงานอตุสาหกรรม  และได้รับรางวลัเกียรติยศสถาน
ประกอบกิจการดีเดน่ “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน” 11  ปีติดตอ่กนั 

4.4    รางวลัที่ได้รับจากลกูค้า ได้แก่ 
(1) HINO The Best Cost Improvement ด้าน Supplier ดีเดน่ (SAT)
(2) HINO Silver Award ด้านคณุภาพชิน้สว่นดีเดน่ (SFT)
(3) รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 2 จากการแขง่ขนั THCC QA Improvement Contest 2016 (SAT2)
(4) ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 จากการเข้าร่วมกิจกรรม THCC QCC Activity Contest 2016 (SBM3)
(5) รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1   TOYOTA  TPS Awards 2016 (SBM3)
(6) รางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี1 จาก MCC-QCC (SBM3)

5. ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ (CAC)
5.1     บริษัทฯ  ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น  โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(Collective Action Coalition against corruption : CAC) โดยได้รับการรับรอง  ตัง้แต่ปี 2556  และในปี 2559  
บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยื่นตอ่อาย(ุRecertification) เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559  

5.2  ในปีที่ผ่านมา SAT ได้ขยายแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า โดยในเดือน มีนาคม 2559 ได้น า 
Supplier เขาร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทจุริต    (CAC) จ านวน  88  บริษัท โดยบริษัท มีเป้าหมายว่า Supplier ของบริษัททกุรายจะต้องประกาศ
เจตนารมณ์ต่อด้านการทจุริต กบั SBG ทัง้นีน้บัถึงมีนาคม 2560 มี Supplier รวมประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการ
ทจุริต กบั SBG จ านวน 352 ราย (เป้าหมาย 702 ราย)  

5.3  SAT ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้าที่ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้าน 
การทจุริตคอร์รัปชัน่ กบั SBG จ านวน 6 บริษัท โดยเข้าพบผู้บริหารสงูสดุ ของแต่ละบริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะและความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการมาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่  
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ผู้ถอืหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1. คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน   ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  
ค าถาม   1) ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับทราบจากสื่อต่างๆ มีการพูดถึงเร่ืองรถยนต์ไฟฟ้า และตู้ รถไฟฟ้า ซึ่งเข้าใจว่า

รัฐบาลก็อยากให้มีการผลิตตู้ รถไฟฟ้าในประเทศไทย แต่อาจจะดูไกลไป จึงขอพูดถึงในส่วนของรถยนต์

ไฟฟ้า  อยากทราบว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการประเมินสถานการณ์และรวบรวมช้อมูลในเร่ืองนีไ้ว้

อย่างไรบ้าง และบริษัทฯ จะมีโอกาส ได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งตามที่

เข้าใจ คือ บริษัทฯ ผลติชิน้สว่นช่วงลา่งของรถยนต์  

  2)  รายได้ของบริษัทฯ มาจากผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ และเคร่ืองจักรกลการเกษตร อยากทราบว่า บริษัทฯ  

มีนโยบายการเพิ่มรายได้ในส่วนของเคร่ืองจักรกลการเกษตรให้สูงขึน้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไร 

เนื่องจากในอนาคต แรงงานภาคการเกษตรอาจมีไมเ่พียงพอ หรืออาจมีการดดัแปลงเป็นเกษตรแปลงใหญ่

ตามที่รัฐบาลให้การสนบัสนนุ ซึง่จะท าให้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรจะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ บริษัทฯ มีการ

เตรียมการหรือคาดหวงัวา่จะได้ประโยชน์ในเร่ืองนีอ้ยา่งไรบ้าง 

  3) ขอเสนอให้รวมเร่ืองการแจ้งผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ไว้ในวาระ

เดียวกนั ไมค่วรน าเร่ืองแผนงานในอนาคตไปอยูใ่นวาระอื่นๆ  

ค าตอบ   1) เร่ืองรถยนต์ไฟฟ้าและเคร่ืองจกัรกลการเกษตรอยู่ในนโยบายของบริษัทฯ เป็นเวลา 2-3 ปี มาแล้ว และเป็น
เร่ืองที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญ  ทัง้สองเร่ืองก าลังอยู่ในขัน้ตอนของการศึกษารายละเอียด เพราะการ
เปลีย่นแปลงนีค้อ่นข้างรวดเร็วและซบัซ้อนมาก บริษัทฯ มีทีมงานท่ีติดตามเร่ืองนีอ้ยา่งใกล้ชิด   

                  2) เร่ืองรายได้ของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ปัจจุบนับริษัทฯ มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 20%  แนวทางการเพิ่ม

รายได้อยู่ที่คู่ค้าของบริษัทฯ เช่น หากคูโบต้ามีการส่งออกมากขึน้ บริษัทฯ ก็จะขายมากขึน้ตามไปด้วย  

แตข่ณะนีบ้ริษัทฯ มีอีกหนึง่ธุรกิจ คือ การผลติอปุกรณ์ตอ่พว่ง โดยท าเป็นสนิค้าส าเร็จรูป ซึง่ตอนนีอ้ยูใ่นช่วง

พฒันา รายได้จึงนา่จะเกิดขึน้ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า 

3)  เร่ืองที่ 3 บริษัทฯ ขอรับเร่ืองไว้พิจารณา 
  

2. คุณช านาญ ธรรมเจริญ   ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 

 ค าถาม   1)  ผลการด าเนินงานในปี 2559 ก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ อยูท่ี่ 14.9% ซึง่สงูกวา่ปี 2558 เลก็น้อย ซึง่บริษัทฯ ได้
เคยชีแ้จงวา่ ในปี 2558 เป็นช่วงที่บริษัทฯ มีการลงทนุสร้างโรงงานใหม่ และก าลงัการผลิตยงัไม่เต็มที่ จึงมี
ค่า เสื่ อมราคาและค่า ใ ช้จ่ ายค่อนข้ างมาก   แต่พอปี  2559 ก า ไรขั น้ ต้นกลับ เพิ่ มขึ น้ เล็ก น้อย  
ที่ผ่านมาก าไรขัน้ต้นของสมบูรณ์กรุ๊ป จะอยู่ที่ประมาณ 17-19% โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เข้าตลาด
หลกัทรัพย์ใหม ่ก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 21% จึงอยากทราบวา่เหตใุดจึงไมส่ามารถกลบัไปอยูท่ี่ระดบั 17-19% ได้ 

  2) ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ลงทนุมากไปหรือไม ่เพราะเหมือนกบัวา่บริษัทฯ ใช้ก าลงัการผลติน้อยเกินไป 
ค าตอบ   1) เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ลดลงไปประมาณ 5% เลยท าให้ก าไรขัน้ต้น ปรับตามไปด้วย  

แต่ตวัเลขยงัดีกว่าปีก่อนหน้านัน้  โดยเหตุผลหลกัมาจากการที่บริษัทฯ สามารถควบคุมเร่ืองต้นทุนได้ดี 
ประกอบกบัมีการลดต้นทนุบางอยา่ง อยา่งไรก็ตาม การท่ีก าไรขัน้ต้นของบริษัท อยูท่ี่ระดบั 17% ในสมยันัน้ 
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เนื่องจาก การใช้ก าลงัการผลิตอยู่ที่เกือบ 80-90% และอุตสาหกรรมรถยนต์ มียอดผลิตอยู่ที่ 2.4 ล้านคนั 
แตปั่จจบุนัอยูท่ี่ 1.9 ล้านคนั ดงันัน้ การจะท าให้ก าไรกลบัไปเทา่เดิม จึงต้องขึน้อยูก่บั Volume  ด้วย 

                  2) ก่อนการลงทนุ บริษัทฯ จะได้รับประมาณการยอดค าสัง่ซือ้ จากลกูค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน

แล้ว และถึงแม้วา่บริษัทฯ ได้ลงทนุไปโดยมีการคยุกบัลกูค้ามาก่อนแล้วก็ตาม แต่ลกูค้าแจ้งว่าในเร่ืองภาวะ

เศรษฐกิจก็ไมส่ามารถรู้ลว่งหน้าได้ สว่นในเร่ืองการสง่ออก  มีลกูค้ารายหนึง่ที่สง่ออกไป Middle East ได้รับ

ผลกระทบ เนื่องจากราคาน า้มนัท่ีลดลง ท าให้ก าลงัซือ้จากกลุม่ Middle East ลดลงตาม สิง่เหลา่นีเ้ป็นเร่ือง

ของเศรษฐกิจที่เกิดขึน้หลงัจากที่บริษัทฯ ได้ลงทนุไปแล้ว 
 

                 เมื่อไมม่ีการซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 

                    มติ    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31   

ธันวาคม  2559    
 

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ น าเสนองบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยไม่มีเง่ือนไข
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  ครบถ้วน  และเพียงพอตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ ในหน้า 73  ถึงหน้า 140   
 

เมื่อไมม่ีการซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงดงันี ้
 

เห็นด้วย         296,317,753   เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย                                    -  เสยีง 
งดออกเสยีง               84,045           เสยีง  
 

มติ   ที่ประชมุมีมตอินมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559  
 
วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล    

ประธานฯ มอบให้ นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้ รายงานและกลา่วว่าด้วยท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2559  ได้มีมติอนมุตัิให้ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ วนัท่ี  24 สงิหาคม 2559  ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท  รวมเป็นเงิน
80,786,839.86 บาท  โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ(BOI) ทัง้จ านวน   และได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่  2 
กนัยายน 2559  เรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ  
0.19 บาท ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว  
 

                    เมื่อไมม่กีารซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ตามทีเ่สนอ  
 

                    มติ   รับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไร จากผลการด าเนินงานปี 2559 
 

ประธานฯ มอบหมายให้นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการเป็นผู้น าเสนอและได้ชีแ้จ้งว่า  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจดัสรรเงินก าไรประจ าปีโดยพิจารณาจาก  (1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทไมม่ียอดขาดทนุ
สะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ  
ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี และส ารองตาม
กฎหมายแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใ ช้เงินของบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ที่ผา่นมา บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปี เทา่กบั 607,557,665 บาท     
  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุฯ  พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2559 สว่นหนึง่เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน  ผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่  
6  มีนาคม  2560    ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธ์ิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 174,329,496 บาท โดยจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
ทัง้จ านวน และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2560  และบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว  จึงไมต้่องส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก   
 

ผู้ถอืหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1. คุณประเสริฐ   แก้วดวงเทียน  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  

ค าถาม  1)  ใน 1 ปี ผู้ ถือหุ้นจะได้เงินจากการลงทนุ 2 ครัง้ คือ 1. เงินปันผลระหวา่งกาล 2. เงินปันผลประจ าปี ซึ่งเข้าใจ
ว่าเงินปันผลระหว่างกาลเป็นอ านาจของคณะกรรมการที่จะอนุมตัิจ่ายเท่าใดก็ได้ จึงขอเสนอให้บริษัทฯ 
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เทา่กบัคร่ึงหนึง่ของการจ่ายเงินผลประจ าปี 

 2) อยากทราบวา่เงินสดของบริษัทฯ ที่ถือไว้อยู่ประมาณหนึ่งพนัล้านบาท ได้ผลตอบแทนอย่างไรบ้าง และขอ
เสนอวา่บริษัทฯ ไมค่วรเก็บเงินสดไว้ในมือมากเกินความจ าเป็น หรือหากมีความจ าเป็นที่ต้องหาเงินทนุเข้า
มา เห็นควรให้หาเงินทนุจากสถาบนัการเงิน 

 ค าตอบ    1)  นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะดจูากภาพรวมทัง้ปี ดงันัน้ การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร่ึงปี 
จะต้องดูภาพของคร่ึงปีหลังด้วยว่าจะมีแนวโน้มอย่างไร ส่วนเร่ืองที่เสนอให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เทา่กบัคร่ึงหนึง่ของการจ่ายเงินผลประจ าปีนัน้ ทางบริษัทฯ จะขอรับไว้พิจารณา 

2)  จากภาพรวมที่บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ที่ระดบัพนัล้านบาท บริษัทฯ มีแผนการลงทนุที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ดงันัน้ 
เงินสดที่อยูใ่นสว่นนีเ้ป็นช่วงระยะสัน้  บริษัทฯ มีการบริหารจดัการที่ได้รับผลตอบแทน  ซึ่งการฝากเงินของ
บริษัทฯ จะมีการบริหารจดัการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยผลตอบแทนดอกเบีย้เงินฝากอยู่ใกล้เคียงที่ 
3% แต่ก็ไม่ใช่นัยส าคญัเท่ากับการที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนไปข้างหน้า  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับ
ข้อเสนอของทา่นไว้พิจารณา 
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                 เมื่อไมม่ีการซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงในเร่ืองนี  ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง ดงันี ้

          เห็นด้วย   296,375,353  เสยีง   
     ไมเ่ห็นด้วย       -        เสยีง   
    งดออกเสยีง           28,445  เสยีง   

 

              มติ  ทีป่ระชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ   
 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ    

             ประธานฯ กลา่ววา่เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดี ของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จึงขอให้กรรมการที่ครบวาระ
ทัง้ 4 คน ออกจากห้องประชุม และมอบให้นายสบสนัติ์ เกตสุวุรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร ด าเนินการประชุม 
และมอบให้นายปัญจะ เสนาดิสยั ในฐานะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้รายงาน               

                นายปัญจะ  เสนาดิสยั กลา่ววา่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่ก าหนดให้กรรมการ บริษัทฯ ออก
จากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ทกุปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน กรรมการบริษัทฯ 
ทีอ่อกจากต าแหนง่แล้ว อาจได้รับการเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหมอ่ีกก็ได้ 

                  ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากต าแหนง่จ านวน 4 คน ได้แก่ 
 

                           1.   นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุม่            กรรมการอิสระ  
                2.   นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์        กรรมการ  
                3.   นายไพฑรูย์  ทวีผล        กรรมการอิสระ 
                4.   นายอจัฉรินทร์  สารสาส       กรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลกัการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทฯ คณุสมบตัิของกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า 90  นบัตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2559 ถึง วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเข้าเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้ร่วมกนัพิจารณาจาก
คณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ เป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 4 คน มีความเหมาะสมด้านคณุวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีสว่นเกือ้กูลและให้
การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี  (ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) และ
กรรมการทัง้ 4 คน ไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด ไม่เคยถกูระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทจุริตใน
หน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจ าคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ได้มาโดยทจุริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นใน
กิจการใดที่มีสว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 4 คน ได้รับการ
พิจารณาเลอืกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  จึงขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนท่ีละคนเป็นรายบคุคล    
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ผู้ถอืหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1. คุณอุไร วัยอัศว ผู้รับมอบฉันทะ 

ค าถาม  1)  จุดเด่นของผู้ ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการในครัง้นีม้ี เ ร่ืองใดที่ เป็นจุดเช่ือมโยง หรือเป็นทิศทาง หรือ  
กลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้ถึงท าให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน ต้องปฏิบตัิหน้าที่เกินกว่า 9 ปี (เกิน 3 วาระ) และ
กรรมการดงักลา่วจะยงัคงความเป็นอิสระในอนาคตหรือไม ่หรือบริษัทฯ มีนโยบายหรือกรอบเร่ืองวาระของ
กรรมการอิสระไว้อยา่งไรบ้าง 

 ค าตอบ    1)  บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่กรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเช่นนีห้าได้ยาก ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบาย
ตัง้แต่ปีที่แล้วว่า กรรมการจะถกูเลือกตัง้กลบัเข้ามาได้ไม่เกิน 3 ครัง้ ประกอบกบับริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือกรรมการเพื่อพิจารณาแล้ว แต่ไม่ปรากฎว่ามีการเสนอช่ือดงักลา่ว บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระ
ทัง้ 3 ทา่นนีน้า่จะช่วยบริษัทฯ ตอ่ไปได้ อยา่งน้อย 1 วาระของแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเลือกกรรมการทัง้ 4 
ทา่นกลบัเข้ามา 

 

เมื่อไมม่ีการซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงในเร่ืองนี  ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงดงันี ้
 

1.  นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ของดออกเสยีงในวาระนี ้  
เห็นด้วย               296,150,318 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย                272,025 เสยีง 
งดออกเสยีง                28,445 เสยีง  

         
              มติ     ที่ประชมุมีมติอนมุตัิเลอืกตัง้ให้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่  กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
 

2.  นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์              ของดออกเสยีงในวาระนี ้  
เห็นด้วย               291,676,957    เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย             1,137,400 เสยีง 
งดออกเสยีง                28,445 เสยีง  

 

             มติ     ที่ประชมุมีมตอินมุตัิเลอืกตัง้ให้ นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์  กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
 

3. นายไพฑรูย์  ทวีผล  ของดออกเสยีงในวาระนี ้  
                     เห็นด้วย                    296,150,318     เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วย                  272,025 เสยีง 
งดออกเสยีง                  28,445 เสยีง  
 

             มติ     ที่ประชมุมีมตอินมุตัิเลอืกตัง้ให้นายไพฑรูย์  ทวผีล  กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
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4.  นายอจัฉรินทร์  สารสาส    ของดออกเสยีงในวาระนี ้  
                    เห็นด้วย                    299,491,418     เสยีง 

ไมเ่ห็นด้วย                    25,125 เสยีง 
งดออกเสยีง                  28,445 เสยีง  
 

             มต ิ    ที่ประชมุมีมตอินมุตัิเลอืกตัง้ให้นายอจัฉรินทร์  สารสาส  กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
 
 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   

      ประธานฯ มอบให้ นายไพฑูรย์  ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ น าเสนอ เพื่อขอ
อนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2560  ดงันี ้

               นายไพฑรูย์ ทวีผล กลา่วว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ท าการส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั ซึ่งมีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั รวมทัง้ผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุฯ อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ดงันี ้
 1.  อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 13 ล้านบาท (เทา่กบัปีที่ผา่นมา) 

  2.  รับทราบ  การปรับลดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการ ที่เคยได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุปี 2559    
                  จากเดิม 5 ล้านบาท เหลอื  3 ล้านบาท เนื่องจากผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
 

  

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ปี 2560 ปี 2559  

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

                           -  รองประธาน 
                           -  กรรมการอื่น คนละ 

25,000   
25,000 

37,500 
30,000  

25,000   
25,000 

37,500 
30,000  

2.  คณะกรรมการบริหาร  (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมม่ีเบีย้ประชมุ)     
                                          -   ประธานฯ 
                                          -   กรรมการอื่น คนละ 

 
- 
- 

  
         45,000                    
         30,000 

 
- 
- 

  
         45,000                    
         30,000 

3.  กรรมการชดุยอ่ย  :    (1)  คณะกรรมการตรวจสอบฯ         
                                     (2) คณะกรรมการสรรหาฯ    
                                     (3)  คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง 
                                          -   ประธานฯ 
                                          -   กรรมการอื่น คนละ 

 
 
 
- 
- 

  
 
 

45,000   
30,000   

 
 
 
- 
- 

  
 
 

45,000   
30,000   

4.  คา่บ าเหน็จกรรมการ                   5  ล้านบาท  3 ล้านบาท (เดิม 5 ล้านบาท) 
5.  สทิธิประโยชน์อื่นใด                    -    ไมม่ี  -                    -    ไมม่ี  - 
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 เมื่อไม่มีการซกัถามเพิ่มเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง  
ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุฯ และผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง ดงันี  ้

         เห็นด้วย   296,227,410  เสยีง   
         ไมเ่ห็นด้วย            -   เสยีง   
        งดออกเสยีง               3,324,178  เสยีง  
  
                 มติ    1. ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2560  โดยมวีงเงินรวม ทัง้สิน้ ไมเ่กิน  

13 ล้านบาท 
  2.  รับทราบการปรับลดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ  ปี 2559 จากเดิม 5 ล้านบาท เหลือ 3  ล้านบาท 

เนื่องจากผลการด าเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  
  
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2560   

 ประธานฯ มอบให้ นายปัญจะ เสนาดิสยั  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้น า
เสนอเพื่อขออนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2560 
                นายปัญจะ กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงผู้ สอบบัญชี ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  คณะกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน และมีผลการปฏิบตัิงานที่ดีเป็นที่
น่าพอใจ และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน มีคณุสมบตัิไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตัง้   นายศกัดิ์ดา   
เกาทณัฑ์ทอง   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 7900 และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญยิ่งยง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี  
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 เป็นปีที่ 3 โดยมีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2560 
จ านวน 1,401,000 บาท เท่ากับปี 2559  โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว และ
ผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด   ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล 
จ ากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั  (4) บริษัท 
สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั  (5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากดั โดยทัง้ 5 บริษัทมีค่าธรรมเนียมใน
การสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,671,000 บาท เท่ากับปี 2559  โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทุน 
(BOI) แล้ว และแต่งตัง้ นายศักดิ์ดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4628   และ/หรือ นายบุญญฤทธ์ิ 
ถนอมเจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7900 และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2560 โดยผู้สอบบญัชีไม่ได้
ให้บริการอื่นๆ แก่กลุม่บริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/  ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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ผู้ถอืหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้
 

1. คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน   ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  

ค าถาม   1)  ตามที่ได้เคยไปประชมุมา พบเห็นปัญหาเร่ืองบริษัทผู้ตรวจสอบบญัชี บางบริษัทฯ แจ้งว่าผู้ตรวจสอบบญัชี
ท าไมไ่ด้ จึงต้องไปใช้บริษัทการเงิน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นกลุม่ BIG 4  ซึง่เมื่อเปรียบเทียบแล้ว บริษัทฯ  BIG 4 
ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีอยู่ถึง 600-700 บริษัท  เห็นว่าท่าน
ประธานเป็นอาจารย์ชัน้ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ และอยู่ในแวดวงตลาดเงิน และตลาดทนุ คงเป็นที่
รู้จกันบัถือของหลายคน น่าจะมีโอกาสที่จะท าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม  ประเด็นปัญหา คือ บริษัท
ตา่งๆ เมื่อปิดงบสิน้ปีแล้วจะมาประชมุผู้ ถือหุ้นในเดือนเมษายนทัง้หมด ซึง่มีเกือบ 600-700 บริษัท ผู้ ถือหุ้น
จึงไมส่ามารถไปประชมุ หรือไมส่ามารถรับรู้รับทราบช่ืนชมผลงานของแตล่ะบริษัทได้อยา่งทัว่ถึง  หรือคราว
ใดที่บริษัทมีการชะลอตวั ก็ไมส่ามารถไปให้ก าลงัใจได้ทัว่ถึง จึงขอเสนอทางออก 2 ทาง คือ   

  (1) ขอความร่วมมือในสมาคมบริษัทจดทะเบียน หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (กลต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้แบง่การประชมุเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

- กิจการที่เป็นขนาดเล็ก ให้ประชุมผู้ ถือหุ้นภายในเดือนกุมภาพนัธ์  ผู้ตรวจสอบบญัชีจะมีเวลา 2 
เดือนที่จะตรวจสอบบญัชีให้เรียบร้อย 

- กิจการขนาดกลาง ให้ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในเดือนมีนาคม ผู้ตรวจสอบบญัชีจะมีเวลา 3 เดือนที่จะ
ตรวจสอบบญัชีให้เรียบร้อย 

- กิจการขนาดใหญ่ ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในเดือนเมษายน ผู้ตรวจสอบบญัชีจะมีเวลา 4 
เดือนที่จะตรวจสอบบญัชีให้เรียบร้อย 

  ซึง่เป็นไปตามกรอบกฎหมายที่ก าหนดวา่ต้องประชมุให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน 
 2) ในเร่ืองการปิดบญัชี บริษัทสว่นใหญ่จะปิดบญัชีในไตรมาสที่ 4 คือ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงันัน้ การปิดบญัชีจึง

ควรแบง่เป็น 3 กลุม่ด้วยเช่นกนั เพื่อไมใ่ห้ซ า้ซ้อนกนั เป็นการช่วยลดภาระได้ ทัง้นี ้ในการตรวจสอบ การใช้
ผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอกเป็นเร่ืองของหลกัการและภาพลกัษณ์เทา่นัน้ แตข้่อเท็จจริงและประสทิธิผลจะอยู่
ที่ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการ ซึ่งจะมีคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ และ
ด้วยเกียรติและศกัดิ์ศรีของกรรมการดงักลา่วจะไมท่ าอะไรท่ีผิดพลาดแนน่อน 

ค าตอบ   เป็นข้อเสนอที่นา่สนใจ แตก่ารจะปฏิรูปดงักลา่วต้องร่วมมือกนัหลายฝ่าย เห็นควรให้ผู้ ถือหุ้นท าหนงัสือเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรสง่ไปท่ี ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่
ถกูต้องที่สดุ และส าเนาไปที่บริษัทจดทะเบียนขนาดกลาง/เล็ก ทัง้หลาย หากมีการร่วมมือหลายฝ่ายน่าจะมี
โอกาสเกิดขึน้ได้ 

  
                เมื่อไมม่กีารซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงดงันี ้

   เห็นด้วย   296,928,667 เสยีง   
    ไมเ่ห็นด้วย                     -  เสยีง   
                                   งดออกเสยีง                                    2,734,435 เสยีง  
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มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4628 และ/หรือนายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7900 และ/หรือ 
นางสาวศิริเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3636  จากบริษัท  เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชีเป็นเงิน 1,401,000 บาท   โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการ
ลงทนุ (BOI) แล้ว       

 
วาระที่ 9  เร่ืองอื่น ๆ   

ประธานฯ กลา่วเพิ่มเติมว่า ในวาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถาม หรือข้อสงสยัต่าง ๆ ในการประชุมครัง้นี ้โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในเร่ืองต่าง ๆ และได้มอบให้นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 
ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้น าเสนอชีแ้จงและตอบข้อซกัถามเป็นท่ีเข้าใจเรียบร้อย ดงันี  ้ 

 

1.  คุณสุเมธ   การุณย์คติมา   ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  
ค าถาม    อยากทราบมมุมองของตลาดในปีนีว้า่เป็นอยา่งไร 
ค าตอบ   จากที่ได้รับตวัเลขมาจากลกูค้า ภาพรวมของยอดการประกอบรถในปีนีจ้ะเติบโตกวา่ปีที่ผา่นมาเลก็น้อย ตวัเลข

เพิ่มขึน้ 2.8%  ซึ่งปีที่แล้วอยู่ที่ 1.94 ล้านคนั ปีนีจ้ะอยู่ที่ประมาณ 2.0 ล้านคนั ยอดขายในประเทศจะโตขึน้
ประมาณ 3% ยอดสง่ออกจะโตขึน้อยูท่ี่ประมาณ 2.7% แตห่ลงัจากผา่นมาเกือบ 4 เดือน ตวัเลขที่บริษัทฯ ได้รับ
รายงานล่าสดุ ประกอบกับประมาณการที่ได้รับจากลกูค้า 6 เดือนข้างหน้า สรุปได้ว่ายอดการผลิตรถยนต์ใน
คร่ึงปีแรกของปีนีจ้ะต ่ากว่าปีที่แล้วอยู่ที่ 10.4% และยอดของคร่ึงปีหลงัจะโตกว่ายอดของคร่ึงปีหลงัในปีก่อน
หน้านัน้ อยู่ที่ 16% ดงันัน้ จะเห็นว่าอตุสาหกรรมรถยนต์ในคร่ึงปีแรกของปีนีย้งัไม่ดีไปกว่าปีที่แล้ว แต่จะไป
เติบโตขึน้ในคร่ึงปีหลงัมากกวา่  

  สว่นอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรในปีนี ้ลกูค้าของบริษัทฯ โดยเฉพาะคูโบต้ามีการวางแผนที่
มากกวา่ปีที่แล้วพอสมควร  ปีนีร้ถแทรกเตอร์จะอยูท่ี่ประมาณ 53,000 คนั ปีที่แล้วอยูท่ี่ 44,000 คนั จึงมากกวา่
อยูป่ระมาณ 20%   สว่นเร่ืองเคร่ืองเก่ียวนวดข้าว จะอยู่เท่าเดิม คือประมาณ 15,000 คนั สรุปได้ว่าคร่ึงปีแรก
ของปีนีจ้ะโตกว่าคร่ึงปีแรกของปีก่อนหน้านัน้ ที่ประมาณ 27% แต่ในคร่ึงปีหลงัจะโตกว่าคร่ึงปีหลงัของปีก่อน
หน้านัน้ไม่มากนกั ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าในเร่ืองเคร่ืองจักรกลการเกษตรยงัเป็นไปตามแผนที่ตัง้ไว้  จากทัง้สอง
ภาคอตุสาหกรรม ยอดขายของบริษัทฯ นา่จะสงูกวา่ปีที่แล้ว 

  ในเร่ืองของรถยนต์ไฟฟ้าตามที่ได้มีการถามไว้ในวาระท่ี 2 บริษัทฯ มีการผลิตชิน้สว่นช่วงลา่ง คือ ระบบ
กนักระเทือน และกับระบบส่งก าลงั  ส าหรับรถไฟฟ้า ถ้ามองเป็น 2 เฟสใหญ่ๆ เฟสแรก คือ ในช่วง 5-10 ปีนี ้
รถยนต์ไฟฟ้าคงเป็นแบบ Motor Model คือ จากเคร่ืองยนต์เปลีย่นเป็น Motor แล้วสง่ก าลงัไปท่ี 2 ล้อหรือ 4 ล้อ 
ซึ่งชิน้ส่วนของบริษัทฯ เองยงัไม่มีผลกระทบ แต่ในแง่ของลกูค้าของบริษัทฯ  ลกูค้าอยากให้ชิน้ส่วนที่บริษัทฯ 
ผลติในปัจจบุนัมีน า้หนกัลดลง ดงันัน้ บริษัทฯ ก าลงัร่วมกนัพฒันาชิน้สว่นกบัลกูค้า โดยเพลาข้างมีเป้าหมายจะ
ลดน า้หนกัลงมาให้ได้ 10 %  
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 สว่น Spring ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการลงทนุติดตัง้สายการผลิตใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะสามารถลดน า้หนกั
ของตวั Spring ลงมาได้ อยู่ที่ประมาณ 10-20% ในเฟสแรก จ านวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคงขึน้อยู่กบัแต่ละ
คา่ย แตน่า่จะอยูท่ี่ 1-2% ของรถยนต์ที่ผลติโดยใช้เคร่ืองของ IC ทัง้หมด  หลงัจากนัน้อีก 10 ปี อาจไมใ่ช่ Motor 
Model แล้ว แต่อาจไปอยู่ที่ตวัล้อรถยนต์แทน ซึ่งระบบส่งก าลงัจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยงัอยู่ในช่วงที่ก าลงั
ติดตาม ในสว่นบริษัทฯ เอง ขณะนีไ้ด้มีการศกึษาเร่ืองของผลติภณัฑ์ใหม ่รวมถึงการใช้วสัดใุหม่ๆ    
 

2.  คุณช านาญ   ธรรมเจริญ  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  
ค าถาม    จากการพิจารณาโครงสร้างรายได้รายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  พบว่า รายได้ของเพลาข้างซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่

สร้างก าไรให้บริษัทฯ อยา่งมาก ลดลงเหลอื 26%  เปรียบเทียบกบัปี 2557 ซึง่มีอยูถ่ึง 30% ในขณะที่ผลิตภณัฑ์

อย่างอื่นยงัคงใกล้เคียงกนั อยากทราบว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะท าให้เพลาข้างกลบัมามียอดขายสงู

เทา่กบัปี 2557 

ค าตอบ    บริษัทฯ ผลิตเพลาข้าง และส่งให้กับอุตสาหกรรมรถปิคอพั ซึ่งยอดการผลิตรถยนต์ในปีนีไ้ม่ได้เติบโตกว่าปีที่
ผ่านมามากนกั แต่ในส่วนของรถปิคอพั ยอดการผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะที่ รถเก๋งและ ECO Car 
เพิ่มขึน้ เมื่อสดัส่วนของรถปิคอัพลดลงกว่าปีที่ผ่านมา จึงท าให้ยอดขายเพลาข้างของบริษัทฯ ลดลงไปด้วย  
บางลกูค้ามีการพยายามสง่ออกกลบัไปประเทศอื่นด้วย  ดงันัน้จึงต้องรอดตูอ่ไป 

 

3.  คุณปราโมทย์   แก้วกิม้ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  

ค าถาม     ในปี 2560-2561 จะมี Model Change ของหลายๆ ลกูค้า อยากทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการพฒันาต่อเนื่องจาก 
Project  เดิมบ้างหรือไม่  

ค าตอบ    ในปี 2560 บริษัทฯ มียอดสัง่ซือ้เพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา คือ ในส่วนของเพลาข้างที่ส่งให้กับรถบรรทุกใหญ่  
และจะมีการส่งไปที่ประเทศอินโดนีเซียด้วย ซึ่งจะเร่ิมประมาณปลายไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งจะท าให้
ยอดขายเพิ่มขึน้อยู่ที่ประมาณ 50 ล้านบาท และคงจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ในปีถัดไป ในปีนี ้จะมี Project ของ 
Nissan Note ที่บริษัทฯ ได้อปุกรณ์ Spring ขึน้มาใหมเ่พิ่มเตมิด้วย สว่นเร่ืองของรถเก๋ง Camry/ C-HR/ Corolla 
ได้ Coin Spring กบักนัโคลงเพิ่มขึน้มา ซึ่งจะเป็นยอดขายในปี 2561-2562 เป็นต้นไป  และลา่สดุ คือ Project 
ของงานหลอ่ ที่ผ่านมาลกูค้ายงัใช้วิธีน าเข้ามาอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเจรจาพูดคยุมาหลายปีแล้ว และตอนนี ้
บริษัทฯ ได้รับยอดสัง่ซือ้มาแล้วสว่นหนึ่ง ซึง่นา่จะผลติได้ประมาณต้นปีหน้า เพราะต้องมรีะยะเวลาในการลงทนุ
และเตรียมการ ซึง่จะท าให้ยอดขายในต้นปีหน้าเพิ่มขึน้  

 
เมื่อที่ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม  

และอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุ   เมื่อเวลา 11.30 น. 
         

    
 
 

    (นายวิศรุต  บญุโต)                                            (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่) 
  เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ           ประธานท่ีประชมุ  
 




