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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

วนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 2561  ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ  

เวลา 10.00 – 11.30 นาฬิกา เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   
 

 
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ (ประธานฯ) และได้แจ้งท่ีประชุมว่า  

มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมกนัจ านวน   432  ราย นบัจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ 
267,891,464 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 63.0045 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดครบองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัทแล้ว    
จงึได้เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

1. นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่         กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2. นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์     กรรมการ และรองประธานกรรมการ 

3. ดร. ปัญจะ  เสนาดิสยั         กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
และกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  

4. นายไพฑรูย์ ทวีผล               กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ   
และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  

5. นายอจัฉรินทร์ สารสาส           กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหา
และคา่ตอบแทนฯ  

6. นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์     กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร 

7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

8. นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์     กรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการ 
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กรรมการบริษัทฯ ท่ีไมไ่ด้มาร่วมประชมุ ดงันี ้

1. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการท่ีต้องพ้น
ต าแหน่งตามวาระและไมข่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไป) 

ทัง้นีบ้ริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 9 คน เข้าร่วมประชมุ 8 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ ร้อยละ 89  

ตอ่จากนัน้ กลา่วแนะน าผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุในครัง้นี ้ ได้แก ่

1. นายพฒัน์พงษ์   วีระศิลป์       รองกรรมการผู้ อ านวยการ-สายปฏิบัติการ SAT และกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั 

2. ดร.ชีระวิทย์     สรีุรัตนนัท์       รองกรรมการผู้อ านวยการ-สายการขายและการตลาด  

3.  นายสมศกัด์ิ   สิทธินนัท์เจริญ  รองกรรมการผู้อ านวยการ-ส านกักรรมการผู้อ านวยการ  

4. นายธนัธชั       ฤทธ์ิน า้           รองกรรมการผู้อ านวยการ-สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจองค์กร 

5. นายณฐัขจร  ญาณภิรัต         รองกรรมการผู้อ านวยการ-สายการเงิน บญัชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.  ดร.อโณทยั   เหมาะเจาะ รองกรรมการผู้อ านวยการ-สายทรัพยากรบคุคล 

แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุฯ  
 

1. นายศกัดา     เกาทณัฑ์ทอง และทีมงานผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 

2. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล และนางสาวคณูณิชา ศรีมนเทียร ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงค์, 
ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ จ ากัด โดยนางสาวคูณณิชา ศรีมนเทียร จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 
(Inspector) เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคบัของบริษัท โดยการ
ตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้น การนบัองค์ประชมุ การลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงและตรวจสอบผลของมติ
และผลของการลงคะแนนเสียง  

 

โดยทกุท่านได้อยู่ในท่ีประชมุฯ ซึง่พร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้แนะน า นายวิศรุต บญุโต เลขานกุารบริษัทฯ ซึง่จะท าหน้าท่ีเลขานกุาร
ท่ีประชมุฯ และมอบให้เป็นผู้ ชีแ้จงระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบตาม 
สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
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1. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกนั  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วนั Record Date  เพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 ปรากฏรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษัทฯ 
ดงันี ้

 
                           ชื่อ                                                        จ านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ 
 1. บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั    127,202,750 29.92 
 2. ตระกลูกิตะพาณิชย์         61,174,637  14.39 
 3. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั      59,009,598      13.88 
 4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC     25,805,100    6.07 
 5. AIA COMPANY LIMITED-EQ3-P        7,170,500   1.69 
 6. NORTRUST NOMINEES LIMITED -THE NORTHERN TRUST 6,949,400   1.63 
 7.          นายอรรถพล ธรรมานนท์         3,469,100        0.82 
 8. กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว       3,119,800   0.73  
 9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD        2,817,500   0.66 
 10. กองทนุเปิด เคหุ้นทนุบริพตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ       2,771,300   0.65 
                                     รวม         299,489,685  70.44 

2. ระเบียบการประชุมและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบ
ฉันทะท่ีได้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอน
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

ในการประชมุฯ จะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมฯ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแต่
ละวาระ  และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อน แล้วจงึจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอให้แจ้งช่ือและนามสกุล และใน
กรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาแจ้งช่ือให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

ภายหลงัท่ีได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น ระเบียบวาระท่ี 2 และ 4 ซึง่เป็นวาระแจ้งเพ่ือ
ทราบ จะไม่มีการลงคะแนนในวาระดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  

ในการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชุม  โดยบริษัทฯ จะน าคะแนน
เสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น
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คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็น
อย่างอื่น ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตัิเป็นเอกฉันท์  ยกเว้น  ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และระเบียบวาระท่ี 9 เร่ืองพิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
ตอ่หนึง่หุ้น โดยมติท่ีประชมุ ในวาระท่ีให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ หากคะแนนเสียงเท่ากนั
ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด และผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระ
ใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

การเสนอให้ด าเนินการลงคะแนนลบั  อาจกระท าได้หากผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งให้
พิจารณาเป็นเร่ืองลบัได้  หากท่ีประชมุมีมติเสียงข้างมากเห็นด้วยให้ด าเนินการลงคะแนนลบั 

การเก็บบตัรลงคะแนน  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการบริษัท   
กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ี   

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานดงักลา่วผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ 

เมื่อเลขานุการท่ีประชุมฯ รายงานเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้ นหากมีข้อซักถามเก่ียวกับ
ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้แจ้งไป  และเมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ 
ประธานฯ จงึขออาสาสมคัรในการนบัคะแนนเสียงเพ่ือแสดงความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง จากผู้ ถือหุ้นท่ี
มีความประสงค์ท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง  ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงตนขอสมคัรในการ
นบัคะแนนเสียง  ประธานฯ จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เป็นการ
ลว่งหน้า ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  
 19 เมษายน 2560 

ประธานฯ กลา่ววา่ บริษัทฯ ได้สง่ส าเนารายงานการประชมุฯ ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 โดยรายงานการประชมุดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้อง  
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เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนี  ้ซึง่ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย         273,799,165          เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                                  0  เสียง 
งดออกเสียง                   0               เสียง 
บตัรเสีย                   0  เสียง  

 
           มต ิรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 

2560    

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560  
ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ 
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานท่ีถูกต้องและเพียงพอ 
จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบให้นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้ อ านวยการ เป็นผู้ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์ กลา่ววา่ในปี 2560 ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศทัง้สิน้ 1.98 ล้านคนั 
เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 2% ส าหรับยอดการขายแบ่งเป็นขายในประเทศ 0.86 ล้านคนั เพ่ิมขึน้ 11% แต่การส่งออกมี
ยอดลดลง 4% หรือ 1.12 ล้านคนั   

 ส าหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตร มียอดการผลิต 66,000 คนั เพ่ิมขึน้ 12% จากปีก่อน โดยมีการ
ขายในประเทศ 29,000 คนั เพ่ิมขึน้ 12% และสง่ออก 37,000 คนั เพ่ิมขึน้ 12% เช่นเดียวกนั  

 บริษัทฯ มีรายได้  8,802 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4.8%  เน่ืองจาก 1) ยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ตามอตุสาหกรรม 
2) รายได้จากการขาย Inventory ให้บริษัทร่วมทุน 156 ล้านบาท มีก าไรขัน้ต้น 1,331 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 8% จาก
1) ยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้  2) บริษัทฯ มีการควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี อัตราก าไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จาก 14.9% เป็น 
15.5% เป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้และการบริหารต้นทุนของบริษัทฯ และมีก าไรสทุธิ  811  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
33% จากปี 2559 เน่ืองจาก 1) ก าไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้  2) ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีลดลงจากการทยอยคืนเงินกู้  3) ก าไร
พิเศษจากการขายสินทรัพย์ให้บริษัทร่วมทุน 132 ล้านบาท (ยงัไม่หกัภาษี) อตัราก าไรสทุธิ 9.2% เพ่ิมขึน้จากปี
ก่อน 2% จากยอดขายท่ีดีขึน้ ภาระดอกเบีย้ท่ีลดลง และก าไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ 
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รางวลัที่ได้รับจากองค์กรภายนอก ได้แก่ 

1. SET Awards 2017 

- Sustainability Awards of Honor   

- Best Investor Relations Awards   

- Thailand Sustainability Investment Awards    

2. รางวลัจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  

รางวลัเกียรติยศ สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพันธ์และ สวสัดิการแรงงาน  ติดต่อกันเป็น 
ปีท่ี 12 

3. รางวลั Gold Level Thailand HR Innovation Award 2017  

ซึง่เป็นรางวลัสูงสดุ จากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกบัสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศ
ไทย  (PMAT) และสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) ซึง่มีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างนวัตกรรม “ประยุกต์กระบวนการบริหารบุคคลด้วยศาสตร์
พระราชาสูก่ารเรียนรู้ด้านการจดัการอย่างสมบรูณ์”   

รายการส าคญัระหวา่งปี 2560   

1. การจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ บริษัท มเูบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั ( Mubea Somboon Automotive Co., 
Ltd.) เมื่อวันท่ี 20 ก.ค. 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเข้าท าสัญญาร่วมทุนกับ MUBEA 
ENGINEERING AG และจดัตัง้ บริษัท มเูบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั (MSA) เพ่ือประกอบธุรกิจการ
ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนต์และอปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ 

2.  ในปี 2560 บริษัทฯ มีการลงทนุในโครงการตา่งๆ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 393 ล้านบาท 

3. ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ 
(CAC) 

3.1 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า โดยบริษัทฯ มี
เป้าหมายว่า Supplier ของบริษัทฯ ทุกรายจะต้องประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการทุจริต กับ
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บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ ทัง้นีน้บัถงึมีนาคม 2561 มี Supplier ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทจุริต กบั บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ จ านวน 636 ราย 

3.2 การเข้าพบผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทคู่ค้าท่ีเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ 5 บริษัท เพ่ือติดตาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังความคืบหน้าของโครงการและข้อเสนอแนะ เป็นปีท่ี 2 
ติดตอ่กนั รวมแล้ว 11 บริษัท 

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้

1. นายสมบตัิ ห. เพียรเจริญ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ค าถาม วาระพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ต้องให้ท่ีประชุมลงมติตามหลักเกณฑ์ของ 
กลต.หรือไม่  เพราะจากการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทอื่นมีการให้ลงมติ แต่ของบริษัทฯ ไม่มี
การให้ลงมติ  

ค าตอบ ในวาระพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยหลกัการแล้วไม่ต้องมีการลงมติ แต่จะมี
การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ือความชดัเจนในเร่ืองดงักลา่ว  

2. นายวรุต มหาวาณิชย์วงศ์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ค าถาม อยากทราบเหตผุลของการที่บริษัทฯ ควบรวม/ขายกิจการให้บริษัทร่วมทนุ 

ค าตอบ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ เข้าท าสญัญาร่วมทุน และจดัตัง้บริษัทร่วม
ทุนระหว่างบริษัทฯ กับ MUBEA ENGINEERING AG ซึ่งเป็นบริษัทใน MUBEA Group เพ่ือ
ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่นส าหรับยานยนต์ และอปุกรณเสริมอ่ืนๆ 

 บริษัทฯ ได้น าธุรกิจในบริษัทย่อยคือ บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ซึง่ผลิตสปริงขดขึน้รูป 
(Coil Spring) เหลก็กนัโคลง (Stabilizer bar) แหนบแผ่น  (Leaf Spring) เป็นหลกั เข้าร่วมลงทุนใน
ครัง้นี ้บริษัทฯ มีความสนใจในการพฒันาผลิตภัณฑ์คือกลุ่มสปริงซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีต้องอาศยัการ
ออกแบบและความเช่ียวชาญในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้มีน า้หนักเบา เพ่ือตอบสนองต่อแนวโน้ม
ของอตุสาหกรรมรถยนต์ของโลก  จึงมีความคิดจะร่วมทุนกบั MUBEA Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท
ผู้น าในด้านการจดัหาชิน้ส่วนประเภท high performance springs และมีความเช่ียวชาญในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีน า้หนกัเบา และผลิตภณัฑ์ทางเทคโนโลยีอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ด้วยความรู้ความเช่ียวชาญ องค์ความรู้เฉพาะด้าน (Technical know-how) และนวตักรรมท่ี
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ทนัสมยั  MUBEA Group มีฐานการผลิตอยู่ในเกือบทุกภูมิภาคในโลก แต่ยงัไม่มีฐานการผลิตใน
อาเซียนจงึมีความสนใจจะลงทนุในไทย 

 ทัง้นี ้การตดัสินใจเข้าร่วมทุนกบั MUBEA Group คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเง่ือนไข
และข้อตกลงในการร่วมทุนต่างๆ ท่ีได้ตกลงกันนัน้สมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 50 
และใช้ฐานการผลิตของบริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ท่ีมีอยู่ด าเนินการผลิตรวมทัง้การ
โอนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากัด เข้าไปบริหารจัดการและ
ด าเนินงานในบริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากัด  และ  MUBEA Group ได้ส่งทีมงาน
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่างๆ เข้ามาเสริมในการบริหารด้วย  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมัน่ใจและเช่ือมัน่ว่า 
ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ธุรกิจที่ได้ร่วมทนุในครัง้นีจ้ะมีการเติบโตท่ีดี   

 เมื่อไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน

รอบปี 2560 

 มต ิ   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี    
 สิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560    

ประธานฯ มอบให้นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ น าเสนองบดลุและ
บัญชีก าไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตแล้ว โดยไมม่ีเง่ือนไข คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ของ
บริษัทฯ ในหน้า 82  ถงึหน้า 169   

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้

1. นายศภุกร  ชินพงศ์ไพบลูย์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ค าถาม  ผลก าไรของบริษัทฯ ดีขึน้จากปีท่ีผ่านมามาก และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จากห้าพนักวา่ล้าน เป็นหก
พนักว่าล้าน และมีหนีท่ี้ลดลง จึงอยากทราบว่าส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้เกิดจากอะไร และหนีท่ี้มี
จ านวนลดลง เพราะบริษัทฯ ได้ด าเนินการจ่ายคืนหนีส้ถาบนัการเงินแล้วใช่หรือไม่ และเพราะเหตใุด
สินทรัพย์จงึเพ่ิมขึน้  
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ค าตอบ ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้นัน้ มาจากก าไรปกติของผลการด าเนินงานประจ าปีท่ีผ่านมา  ส่วนภาระ
หนีส้ินท่ีลดลง โดยปกติแล้วถ้าบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจากผลการด าเนินงานประจ าปี สิ่งแรกท่ี
บริษัทฯจะด าเนินการก็คือการลดภาระหนีส้ินท่ีถงึก าหนดช าระ จงึท าให้ภาระหนีล้ดลง ทัง้นีส้ินทรัพย์
ท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ก็เป็นรายการตามปกติของการด าเนินธุรกิจ 

เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี  ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย         278,886,165         เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                                    0  เสียง 
งดออกเสียง              468,700  เสียง 
บตัรเสีย                   0  เสียง  

มต ิ  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31   
        ธนัวาคม 2560  

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล    

ประธานฯ มอบให้นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้ รายงาน
และกลา่ววา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 7/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560  ได้มีมติอนุมตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 
2560 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 106,298,473.50บาท โดยจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) จ านวน 19,114,340.80 บาท ในอตัราหุ้ นละ 0.045 บาท จ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอตัราร้อยละ 10 จ านวน 77,828,621.12 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.183 บาท และจ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 จ านวน 9,355,511.58 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.022 บาท โดยได้จ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว จงึขอเสนอให้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

                     เม่ือไม่มีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
ตามท่ีเสนอ  

                     มต ิ  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไร จากผลการด าเนินงานปี 2560 

                        ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้น า
เสนอและได้ชีแ้จงวา่  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินก าไรประจ าปีโดยพิจารณาจาก   (1) ผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ  (2) บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และ 
(4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี  และส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการ
ลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปี เท่ากบั 811,240,893 บาท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอท่ีประชุมฯ  พิจารณาและอนุมตัิการ
จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 276,376,031.10 
บาท โดยจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท จ านวน 38,267,450.46 
บาท จ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ในอัตราหุ้ นละ 0.32 บาท จ านวน 
136,062,046.08 บาท และจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.24 
บาท จ านวน 102,046,534.56 บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 และบริษัทฯ ได้จดัสรร
ทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว จงึไมต้่องส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก  

                 เมื่อไม่มีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี  ้  ซึ่งผู้ ถือหุ้ นลง 
คะแนนเสียง ดงันี ้

          เห็นด้วย   279,361,115    เสียง  
     ไมเ่ห็นด้วย       0        เสียง   
    งดออกเสียง                   0  เสียง 
    บตัรเสีย         0  เสียง 

               มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และ
จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 
276,376,031.10 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ   

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ    

ประธานฯ กล่าวว่าเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดี ของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จึงขอให้
กรรมการท่ีครบวาระ ทัง้ 2 คน ได้แก่ ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั และนายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ ออกจากห้องประชุม 
และมอบให้นายไพฑรูย์ ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

นายไพฑูรย์ ทวีผล กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่ง
นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน   ถ้าจ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออก
ตามจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3  กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามา
เป็นกรรมการบริษัทฯ ใหมอ่ีกก็ได้ 

ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 คน ได้แก่ 

 1. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ  
 2. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ  กรรมการอิสระ  
 3. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดย
พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คณุสมบตัิของกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า 90  
นบัตัง้แตว่นัท่ี 29 กนัยายน 2560 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
ช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้าเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

ทัง้นี ้นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ ดังนัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ จงึได้ด าเนินการสรรหาบคุคลท่ีมีความเหมาะสม และมีคณุสมบตัิครบถ้วน  
ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ และได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายสบสนัต์ิ เกตุสวุรรณ 
และให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
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คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสียได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดแล้วเห็นว่า  ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย 
และนายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ ซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระและ  ดร. สุทศัน์  เศรษฐ์บุญสร้าง  เป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ เป็น
รายบคุคล ดงันี ้

1.  ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 
2.  นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ และ ขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้  
ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง เป็นกรรมการอิสระ แทน นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ  

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี ้ 

1.  นายบญุสรรค์   สินพรชยั         ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

ค าถาม   ขอทราบนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ือง 
เน่ืองจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มีข้อเสนอแนะว่า วาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระไมค่วรจะด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัเกินกวา่ 3 วาระ 

ค าตอบ   ตามท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เสนอแนะว่าบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีดี
จะต้องมีการก าหนดเร่ืองนีไ้ว้ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเร่ืองวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระตอ่เน่ืองได้ไมเ่กิน 9 ปี โดยมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558  ทัง้นีก้ารนบัวาระ
การด ารงต าแหน่งดงักลา่วจะนบัไปข้างหน้าตัง้แตว่นัท่ีมีผลใช้บงัคบั โดยจะไมน่บัย้อนหลงั   

เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี  ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงดงันี ้

1. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั ของดออกเสียงในวาระนี ้  

เห็นด้วย               278,849,448  เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                511,667  เสียง 
งดออกเสียง                        0  เสียง 
บตัรเสีย          0  เสียง  
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                   มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้ดร. ปัญจะ  เสนาดิสยั กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                                  อีกวาระหนึง่ 

2.  นายยงเกียรต์ิ   กิตะพาณิชย์     ของดออกเสียงในวาระนี ้  
เห็นด้วย               275,866,215          เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย                164,300          เสียง 
งดออกเสียง                         0  เสียง  
บตัรเสีย           0  เสียง  

                   มต ิ   ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์  กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
                                   อีกวาระหนึง่ 

3. ดร. สทุศัน์  เศรษฐ์บญุสร้าง   
                    เห็นด้วย                    278,409,615      เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย                  951,500  เสียง 
งดออกเสียง                           0  เสียง 
บตัรเสีย             0  เสียง   
 

                    มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ให้ดร. สทุศัน์  เศรษฐ์บญุสร้าง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   
    บริษัทฯ  

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ   

      ประธานฯ มอบให้นายไพฑูรย์  ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
น าเสนอ เพ่ือขออนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2561  ดงันี ้

               นายไพฑรูย์ ทวีผล กลา่ววา่ คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ได้ท าการส ารวจคา่ตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอื่นท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะ
ของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) แล้ว  
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 คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2561 ดงันี ้ 

1. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 14 ล้านบาท เพ่ิมจากปี 2560 จ านวน 
1 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายเดือนและเบีย้ประชุมต่อครัง้ วงเงินรวม 9 ล้านบาท และ
คา่ตอบแทนประจ าปี วงเงินรวม 5 ล้านบาท ส าหรับกรรมการทัง้คณะ 

2. รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2560 เป็นจ านวน 3.5 ล้านบาทจากวงเงิน 5 ล้านบาท 
ให้แก่กรรมการทัง้คณะ 

*หมายเหต:ุ ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 มีวงเงินรวมทัง้สิน้
ไม่เกิน 13 ล้านบาท แบ่งเป็น  ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบีย้ประชุมต่อครัง้ วงเงินรวม 8 ล้านบาท และ
คา่ตอบแทนประจ าปี  ในวงเงิน 5 ล้านบาท ส าหรับกรรมการทัง้คณะนัน้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จ่ายค่าตอบแทน
ประจ าปี 2560 เป็นจ านวน 3.5 ล้านบาทจากวงเงิน 5 ล้านบาท  ให้แก่กรรมการทัง้คณะ 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เสนอปี 2561  (ปีที่เสนอ) เสนอปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 

 จ่ายรายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ จ่ายรายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 
1.  คณะกรรมการบริษัท         

 ประธานฯ  36,000 54,000 36,000 54,000 

 รองประธาน ฯ 25,000 37,500 25,000 37,500 

 กรรมการอื่น คนละ 20,000 30,000 20,000 30,000 

2.  คณะกรรมการบริหาร        

 ประธานฯ  - 45,000 - 45,000 

 รองประธานฯ - 37,500 - - 

 กรรมการอื่น คนละ - 30,000 - 30,000 

 (เว้นแต ่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเงินดือนและไมม่ีคา่เบีย้ประชมุ) 
3.  คณะกรรมการชดุย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  

 ประธานฯ  -   45,000   - 45,000   

 กรรมการอื่น คนละ -   30,000     - 30,000    

4.  คา่ตอบแทนประจ าปี วงเงิน 5 ล้านบาท 5 ล้านบาท (ใช้จริง 3.5 ล้านบาท)*  
5.  สิทธิประโยชน์อื่นใด ไมม่ ี ไมม่ ี
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                    เมื่อไม่มีการซักถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นออกเสียงในเร่ืองนี ้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมฯ และมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนน
เสียง ดงันี ้

         เห็นด้วย   279,237,173      เสียง   
         ไมเ่ห็นด้วย          123,942      เสียง   
        งดออกเสียง                             0      เสียง 
   บตัรเสีย         0       เสียง  

มต ิ  ท่ีประชมุมีมติ 

  1.  อนุมตัิจ่ายค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการของบริษัท ประจ าปี 2561 จ านวน
เงิน 14 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนท่ีจ่ายรายเดือนและเบีย้ประชุมต่อ
ครัง้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9 ล้านบาท (2) ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 เป็นเงินรวม 5 
ล้านบาท ส าหรับกรรมการทัง้คณะ 

  2. รับทราบการจ่ายคา่ตอบแทนประจ าปี 2560 เป็นจ านวน 3.5 ล้านบาท จากวงเงิน 
5 ล้านบาท ให้แก่กรรมการทัง้คณะ 

ระเบียบวาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2561  

 ประธานฯ มอบให้ ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
เป็นผู้น าเสนอเพ่ือขออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561 

                         ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย กล่าวว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ทุกปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี  
กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 20) ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบ
บญัชีดงักล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบ
บญัชีแห่งใหม ่บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิม
ได้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงันี ้ 
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(1) นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ            
(2) นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ            
(3) นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญย่ิงยง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3636)  

แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปี 2561 อีก 1 
ปี (เป็นปี 4) 

  โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด มีผลการปฏิบัติงานดีเป็นท่ีน่า
พอใจ และบุคคลทัง้ 3 คน มีคณุสมบตัิไม่ขัดกบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าว
ข้างต้น ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท เคพี เอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่น
ของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 

            ทัง้นี ้มีค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561 จ านวน 1,426,000 บาท โดยค่าตอบแทนการ
สอบบญัชีประจ าปี 2561เพ่ิมขึน้จากปี 2560 25,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริม
การลงทนุ (BOI) แล้ว และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วน
ได้เสียกบับริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว ส าหรับบริษัทย่อย
ทัง้ 4 บริษัท มีคา่ธรรมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,045,000 บาท ลดลงจากปี 2560 816,000 บาท โดยได้รวม
คา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว 

เม่ือไมม่ีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงดงันี ้

   เห็นด้วย   279,364,365  เสียง   
    ไมเ่ห็นด้วย                     0   เสียง   
                                 งดออกเสียง                                         0  เสียง 
                             บตัรเสีย                                         0  เสียง 
  

มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้แตง่ตัง้ นายศกัด์ิดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน
เลขท่ี 4628   และ/หรือ  นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 7900 และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญย่ิงยง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 3636 แห่งบริษัท KPMG ภูมิไชย สอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 
2561 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงิน 1,426,000 บาท  โดยรวมค่า
ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ(BOI) แล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เร่ือง การเรียกประชุมวิสามัญ 
  ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ มอบให้นายวิศรุต  บุญโต  ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้น าเสนอเพ่ือขออนุมตัิการ
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 เร่ือง การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้น 

นายวิศรุต  บุญโต กล่าวว่า เน่ืองด้วยค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 
เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ผลจากการแก้ไขกฎหมายท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ข้อบังคบัของบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อท่ี 33 (ข) ซึ่ง
ก าหนดตามกฎหมายเดิมขดักบักฎหมายท่ีมีการแก้ไขดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย ดงันี ้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 33 (ข) ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ นไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 
ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเข้าช่ือกันท า
หนังสือพร้อมเหตุผลท่ีชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น
ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 

 

ข้อ 33 (ข) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุล
ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจน ในหนงัสือดงักล่าวด้วย 
ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ภายในสี่สิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวนันับแต่วนัครบก าหนดระยะ 
เวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือ
หุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับที่เสนอแก้ไข 

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ ถือ
หุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
 เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ซึง่ต้องได้รับอนุมตัิด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมฯ และมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนน
เสียง ดงันี ้

         เห็นด้วย   279,364,365      เสียง   
         ไมเ่ห็นด้วย                0      เสียง   
        งดออกเสียง                             0      เสียง 
   บตัรเสีย         0       เสียง  

 
มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 เร่ือง การเรียกประชมุวิสามญั

ผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองอื่น ๆ   

ประธานฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในวาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชีแ้จงข้อซกัถาม หรือข้อสงสยัต่าง ๆ ในการประชุมครัง้นี ้โดยจะไม่มีการน าเสนอ
เร่ืองอืน่ใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในเร่ืองต่าง ๆ 
และได้มอบให้นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้น าเสนอชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม
เป็นท่ีเข้าใจเรียบร้อย ดงันี ้ 

1.  นายเกรียงกมล   ธีระศกัด์ิโสภณ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ค าถาม   แนวโน้มอตุสาหกรรมรถยนต์ในอนาคตเป็นอย่างไร และบริษัทฯ ได้รับค าสัง่ซือ้ใหม่ๆ  อย่างไรบ้าง  

ค าตอบ   รายได้หลกัของบริษัทฯ จะมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร  
และในปี 2560 อุตสาหกรรมยานยนต์มียอดการผลิตรถยนต์ในประเทศทัง้สิน้ 1.98 ล้านคนั  โดย
แบ่งเป็นการขายในประเทศ  0.86 ล้านคนั และส่งออก 1.12 ล้านคนั   ส่วนปี 2561 นีค้าดการณ์ว่า
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ยอดผลิตรถยนต์ประมาณ 2.06 ล้านคนั หรือ เพ่ิมขึน้ 3.8%  โดยการเปลี่ยนแปลงจะขึน้อยู่กบัสภาพ
เศรษฐกิจและการลงทนุของประเทศ และสภาพเศรษฐกิจของตลาดสง่ออกรถยนต์หลกั 

สว่นอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรในปี 2560  มียอดผลิตจ านวน 66,410 คนั  และในปี 2561 
คาดการณ์วา่จะมียอดผลิตประมาณ 75,000 คนั หรือเพ่ิมขึน้ 13%  ทัง้สองอตุสาหกรรมดงักล่าวเป็น
การขายในประเทศและสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ ซึง่การส่งออก ต้องดภูาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
ท่ีบริษัทได้สง่ออกไปด้วย  ซึง่ทางฝ่ายบริหารมีการติดตามกบัลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

อย่างไรก็ตามในปีนี ้บริษัทฯ ได้รับค าสัง่ซือ้ใหมป่ระมาณ 500 ล้านบาท มาจากกลุม่ผลิตภณัฑ์เพลา
ข้าง งานหลอ่ และงานกลงึ  

2.  นายศภุกร   ชินพงศ์ไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ค าถาม   การเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle) จะมีผลกระทบกบับริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นอย่างไร   

ค าตอบ ในตลาดโลก ยโุรป สหรัฐอเมริกาและจีนได้มีการน ารถยนต์ไฟฟ้าออกมาขายแล้ว ส าหรับประเทศไทย
การเข้ามาเพ่ือเชิงพาณิชย์ของรถยนต์นัง่สว่นบคุคลไมส่ามารถคาดการณ์ได้แน่นอน ทัง้นี ้ฝ่ายบริหาร
ได้มีการติดตามเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนักลุ่มบริษัทมีรายได้หลกัมาจากการผลิต
ชิน้สว่นรถกระบะกบัรถยนต์เชิงพาณิชย์ประมาณ 60-70% ชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตรประมาณ 
20% ชิน้สว่นรถยนต์นัง่สว่นบคุคลประมาณ 10% ดงันัน้ผลกระทบจากการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าจึง
อยู่ในระดบัต ่า ด้วยรายได้ท่ีมาจากการผลิตชิน้ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีมีเพียงประมาณ 10% 
เท่านัน้  

บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  โดยมีการศกึษาเก่ียวกบัรถยนต์
ไฟฟ้า การพฒันาวตัถุดิบ รวมถึงเร่ืองวสัดใุหม่ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการผลิตชิน้ส่วนเพ่ือพฒันาชิน้ส่วนให้มี
น า้หนกัเบาขึน้  ซึง่เป็น Trend ของรถยนต์ และมีราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้ บริษัทฯ ยงัคงต้องติดตาม
ความคืบหน้าในเร่ืองของรถยนต์ไฟฟ้าและศกึษาผลกระทบโดยรวมตอ่ไป  

3.  นายเกรียงกมล   ธีระศกัด์ิโสภณ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ค าถาม  1. ในรายงานประจ าปี งบการเงิน หน้า 92 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 
200,000,000 บาท ดอกเบีย้ต ่ากวา่หรือสงูกวา่เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ท่ีระบใุนหน้า 93 
มีผลกระทบกบัการเงินอย่างไร 



 
 

20 
 

ค าตอบ  ดอกเบีย้ท่ีได้รับจากการให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัสงูกว่า ดอกเบีย้ท่ีจ่ายส าหรับการ
กู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ค าถาม  2. ในรายงานประจ าปี งบการเงิน หน้า 92 ท าไมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จงึมีมลูคา่ลดลงเมื่อเทียบ
กบัปีท่ีผ่านมา และเงินลงทนุในการค้าร่วมเพ่ิมขึน้จ านวน 349,852,475 บาทได้อย่างไร 

ค าตอบ   ในปี 2560  บริษัทฯ มีการขายทรัพย์สินของบริษัท บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จ ากดั   และบริษัทฯ 
ได้จัดตัง้บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ MUBEA ENGINEERING AG จึงมีผลท าให้มลูค่าท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากปีท่ีผ่านมา เงินลงทุนในการค้าร่วมเพ่ิมขึน้เน่ืองจากจากการร่วมทุน
ดงักลา่ว บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วมทนุ จงึปรากฎในเงินลงทนุในการค้าร่วม 

ค าถาม   3. ในงบก าไรขาดทุน ระบุในหน้า 95  ปีนีม้ีแผนการลดต้นทุนทางการเงินอย่างไรและมีแผนคืนเงินกู้
เพ่ิมขึน้ไหม  

ค าตอบ เน่ืองจากปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการช าระคืนเงินต้นร่วมทัง้การจัดการและควบคุมการลงทุน ท าใ ห้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ลดลงต่อเน่ือง โดยคาดว่าในอนาคตค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จะยังคงลดลงตามตาราง
การจ่ายคืนเงินกู้  โดยบริษัทฯ มีการพิจารณาช าระคืนเงินต้นล่วงหน้าตามสภาพคล่องของบริษัทเพ่ือ
ลดคา่ใช้จ่ายในสว่นนีอ้ยู่เป็นประจ าทกุปี 

ค าถาม  4. ปีนีส้ว่นแบ่งก าไรจากการลงทนุในบริษัทร่วมทนุจะเพ่ิมในอตัราเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมาหรือไม่ ธุรกิจ
ของบริษัทร่วมดงักลา่วเป็นอย่างไร 

ค าตอบ บริษัทร่วมทุน ท่ีบริษัทย่อยของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ไปลงทุนนัน้  
เป็นบริษัทท่ีร่วมทุนกับบริษัทญ่ีปุ่ นในอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์  ผลการด าเนินงานของบริษัท
ดงักลา่วมีอตัราการเติบโตท่ีดีขึน้ซึง่เป็นไปตามอตุสาหกรรม เป็นหลกั 

 
4.  นายอรรถพล  ธรรมานนท์    ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ค าถาม  รายได้ใหมข่องปีนีท่ี้ได้รับการยืนยนัค าสัง่ซือ้แล้ว ประมาณ 500 ล้านบาท นัน้ ขอทราบรายละเอียดว่า
เป็นบริษัทอะไรและสินค้าประเภทไหน 

ค าตอบ บริษัทฯ ได้รับค าสัง่ซือ้ใหม่ประมาณ 500 ล้านบาท มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพลาข้าง งานหล่อ และ
งานกลงึ  (สว่นรายละเอียดวา่เป็นสินค้าประเภทอะไรนัน้ เป็นข้อมลูที่บริษัทฯ ไมส่ามารถเปิดเผยได้) 
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 เมื่อท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม 
และอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 11.30 น.  

 
 

 

                                        (นายวิศรุต  บญุโต)                                           (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่) 
                           เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ                          ประธานท่ีประชมุ  
 


