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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
 

วันพุธท่ี 22 เมษายน 2552   ณ หองประชุม 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ    
  เวลา 14.00 - 16.00 นาฬิกา  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ  
 

 

นายสรรเสริญ วงศชะอุม ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม แจงท่ีประชุมวา

ขณะน้ี มีผูถือหุนมาประชมุท้ังท่ีดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมกันจํานวน 100 ราย นับจํานวนหุนท่ีถือ

รวมกันได 235,409,836 หุน คิดเปนรอยละ 78.47 ของจํานวนหุนท้ังหมด ครบองคประชุมตามขอบงัคับของ

บริษัทฯแลว จึงไดเปดการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2552 

ประธานฯ ไดแนะนํากรรมการบริษทัฯ ท่ีมารวมประชมุเปนรายบุคคล ดังน้ี                       

1. นายสรรเสริญ   วงศชะอุม ประธานกรรมการ 

2.    นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย รองประธานกรรมการ 

3.    นายปญจะ  เสนาดิสัย กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

4. นายรังสิน      สืบแสง  กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา   

   และคาตอบแทนฯ  

5. นายสบสันต์ิ     เกตสุวรรณ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

6. นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย     กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ 

7. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการอิสระ 

8. นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย   กรรมการ/ รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร 

9. นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย กรรมการ/ รองกรรมการผูอํานวยการ   

   สํานักกรรมการผูอํานวยการ 

10. นายสุระศักด์ิ   เคารพธรรม       กรรมการ 

                     ตอจากน้ัน กลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีมารวมประชุมฯ ในคร้ังน้ี ไดแก 

1.   นายวรพจน          ฉัตรชัยกุลศิริ  รองกรรมการผูอํานวยการ สายการเงินและบัญช ี

2.   นายวสันต          ชวเจริญพันธ  รองกรรมการผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ 

3.   นายภากร        ทองเจริญ      รองกรรมการผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ     

4.   นายวิชัย        ศรีมาวรรณ    รองกรรมการผูอํานวยการ สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ 

5.  นางจิราพร       ศรีสมวงษ      รองกรรมการผูอํานวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
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และแนะนําผูสอบบญัชีของบริษัทฯ คือ นางสาววิไลลักษณ เลาหศรีสกุล และนางสาววิไลพร  

เชาววิวฒันกุล จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด มาอยูในท่ีประชุมดวย ซึ่งพรอมท่ีจะชี้แจงขอ

ซักถามหากมีผูถือหุนตองการสอบถามประการใด  

กอนเขาวาระการประชมุ ประธานฯไดแนะนํา นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะทําหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมคร้ังน้ีตอท่ีประชุม และมอบใหเปนผูชี้แจงระเบียบการ

ประชุมและหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนใหท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารแนบลําดับท่ี 6 ในหนังสือเชิญ

ประชุม โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการใหสิทธิผูถือหุนและการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเลือกใชวัน Record Date เพื่อกําหนดรายชื่อผูถอื

หุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถอืหุน ในวันท่ี 11 มีนาคม 2552 และใหรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพรบ. 

หลักทรัพยฯ พ.ศ.2551 โดยวิธีปดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุนในวันท่ี 12 มีนาคม 2552 โดยมีรายชื่อผูถือหุน

รายใหญ 10 อนัดับแรกของบริษัทฯ ดังตอไปนี้ 
 

                ชื่อ                                                                  จํานวนหุนท่ีถือ                   รอยละ 

 บริษัท สมบูรณ โฮลดิ้ง จาํกัด    79,999,200   26.67 

 ตระกูลกิตะพาณิชย     78,007,800  26.00 

 กองทุนเพื่อการรวมลงทุน     30,000,000  10.00  

 บริษัท หลักทรัพยภัทร จํากัด (มหาชน)                 17,427,500    5.81 

 Morgan Stanley& CO. International PLC.               12,234,000    4.08  

 Mr. Kenneth Rudy Kamon                                                  9,715,200                        3.24 

            American International Assurance Co.,Ltd.-APEX            6,447,600              2.15 

            บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด        5,068,000    1.69 

 Goldman SACHS International          3,452,996     1.15 

 นางสาวนงคราญ   ไกรนิตย                                   2,985,000    0.99 
 

                                                                   รวม                                245,337,296                 81.77 
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2. แนะนําท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ คือ นายพิจารณ สุขภารังสี จากสํานักงานกฎหมาย

สยามซิต้ี มาอยูในท่ีประชมุดวย ซึ่งพรอมท่ีจะชี้แจงขอซกัถามหากมีผูถอืหุนตองการสอบถามประการใด และ

ทําหนาท่ี Inspector ในการประชุมฯคร้ังน้ีดวย เพื่อใหการประชมุผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตาม

กฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ ในเรื่องตอไปน้ี 

2.1 กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิเขารวมประชมุ 

2.2 องคประชุม 

2.3 ผูมีสวนไดเสีย ไมไดใชสิทธิออกเสียง 

2.4 วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคลองตรงกับขอบังคับบรษัทฯ 

2.5 ดูแลใหมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีเขาประชุม และตรวจสอบผลของมติและ

ผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน 

3. ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน โดยหน่ึงหุนตอหน่ึงคะแนนเสียง 

มติจึงตัดสินใจดวยคะแนนเสียงขางมาก และการออกเสียงสามารถออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออก

เสียง การลงคะแนนจะทําโดยเปดเผยใชวิธชีูมือ โดยประธานฯ จะถามวาผูใดไมเห็นดวยกอน ผูถือหุนท่ีไมเห็น

ดวยจะตองชมูอืพรอมท้ังกรอกความเห็นลงในบัตรลงคะแนนในวาระน้ัน และสงใหเจาหนาท่ี ถัดมาประธานฯ 

จะถามวาผูใดงดออกเสียง ผูถือหุนท่ีงดออกเสียงจะตองชูมอืพรอมท้ังกรอกความเห็นลงในบัตรลงคะแนนใน

วาระน้ัน และสงใหเจาหนาท่ี 

ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียในวาระน้ัน ๆ ไมมสิีทธิลงคะแนน เมื่อรวมคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และท่ีงดออกเสียง

แลว ใหนําไปหักจากจาํนวนหุนท้ังหมดท่ีเขาประชุม คะแนนเสียงท่ีไดถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย  

ผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน สามารถเสนอในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด ใหพิจารณาเปนเร่ืองลับก็ได หากท่ีประชมุมมีติเสียง

ขางมากเห็นดวย ก็ใหดําเนินการลงคะแนนลับ 

เพื่อใหการเก็บบัตรลงคะแนน เปนไปอยางโปรงใสสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯจะเก็บบัตร

ลงคะแนนในคราวเดียวหลังเลิกประชุมฯ กรณีผูถือหุนประสงคกลับกอนขอใหสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาท่ี 

ยกเวน วาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกรายท่ีเขารวมประชุม ท้ังกรณีท่ี

ผูถือหุน เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง  

เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายงานการประชมุฯและสามารถตรวจสอบความถูกตองได บริษัทฯ จะเผยแพร

รายงานดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมฯ      
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เมื่อเลขานุการท่ีประชุมรายงานเสร็จแลว ประธานฯไดสอบถามวาผูถอืหุนมีขอซักถามเก่ียวกับ

ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีไดแจงไปแลว หรือไม และเมื่อไมมีขอซักถาม

ใด ๆ ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีไดจัดสงหนังสือเชิญประชมุเปนการลวงหนา ดังน้ี  

 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่  24 เมษายน 2551 

ประธานฯ แจงวาบริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ใหกับผู

ถือหุนเปนการลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว โดยรายงานการประชุมดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ

ไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและครบถวนตามมติของท่ีประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2551 จึงขอเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งปรากฎผลการออกเสียงเปนดังน้ี 

ไมเห็นดวย                                    0    หุน 

งดออกเสียง                  1,200    หุน 

เห็นดวย         235,408,000    หุน 

 

มต ิ   รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2551 

  
วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 

ประธานฯ ไดแจงวา บริษัทฯไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 

ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํป 2551 ของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบลําดับท่ี 3 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได

พิจารณาแลวเห็นวาเปนรายงานท่ีถูกตองและเพียงพอ จากน้ัน ประธานฯไดมอบใหนายวีระยุทธ กิตะพาณิชย

กรรมการผูอํานวยการ เปนผูรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมาตอท่ีประชมุสามัญผู

ถือหุน 

นายวีระยุทธ กติะพาณิชย รายงานสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานป 2551 ของบริษัทฯวา ในป 

2551 บริษัทฯมีรายไดรวม 5,934.81 ลานบาท เติบโตจากป 2550 รอยละ 16.88 มีกาํไรสุทธิ (หลังหักภาษี)  

634.68 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 7.44 สงผลใหบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 6,360.47 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 21.10 โดยมีหน้ีสินรวม 3,799.63 ลานบาท เพิม่ขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 18.46 และ

สวนของผูถือหุน 2,560.84 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 25.18  
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บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 0.30 บาท เปนเงิน 90 ลานบาท เมื่อวนัท่ี 12 

กันยายน 2551 

รายการสําคัญระหวางป 2551         

1. ในเดือนกันยายน บริษัทฯ ไดรับการประเมินผลจากโครงการสํารวจการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระดับ “ดีเลิศ” 

2. บริษัทฯ และบริษัทยอย (SBM BSK) ไดรับเลือกจากกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานใหเปน  “สถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน” 
 

3. บริษัทฯไดรับโลเกียรติคุณองคกรท่ีมีกิจกรรมพัฒนาสังคมดีเดน ป 2551 จากกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 

4. บริษัทฯไดลงทุนในเคร่ืองจักรสําหรับงานกลึงขึ้นรูป เพื่อผลิตชิ้นสวนเคร่ืองยนต

การเกษตร ใหกับบริษัทคูโบตาแทรกเตอร โดยมีงบประมาณ 104 ลานบาทโดยเริ่ม 

Mass Production มีนาคม 2552  
 

5. บริษัทฯไดลงทุนในเคร่ืองจักรสําหรับการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑเบรกดุม มูลคา

ประมาณ 55 ลานบาท เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ 
 

6. เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เก่ียวกับการชะลอโครงการลงทุน  อันเน่ืองมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ   
 

6.1 SAT: (1) โครงการรวมลงทุนกับบริษัท KUSE IRON WORKS Co,.LTD 

(KUSE) ประเทศญี่ปุน เพื่อกอต้ังบริษัทใหมมูลคาโครงการลงทุนรวม 19.60

ลานบาท (2) โครงการลงทุนผลิตเพลาขาง-กลึงขึ้นรูป  สําหรับรถบรรทุกขนาด

มากกวา 1 ตัน มูลคาโครงการลงทุน 185 ลานบาท     
   

6.2 ICP: โครงการลงทุนสรางโรงหลอผลิตงานหลอชิ้นสวนแหงใหม ท่ีนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง มูลคาโครงการลงทุนรวม 1,219 ลานบาท   
 

7. รางวัลท่ีไดรับจากลูกคาป 2551 
 

7.1 Best Quality Award from Honda& Direct Delivery Award from Isuzu 

(SBM) 

7.2 Quality Award Excellent in Zero  defects  from MMTH (BSK SAT) 
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ประธานฯแจงท่ีประชุมวา หากผูถือหุนประสงคจะขอทราบเพิ่มเติมประการใด ก็จะมอบใหนาย

วีระยุทธ กิตะพาณิชย เปนผูอธิบายตอไป 
 

มีการถาม และตอบ สรุปไดดังตอไปน้ี 

1. คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 43,900 หุน 

ถาม     ขอทราบวาบริษัทฯ มีแนวทางแกไขสภาพคลอง อยางไร 

ตอบ    บริษัทฯมีแผนรองรับสภาพคลองโดยไดดําเนินการ (1) การลดตนทุน ภายใน                

กิจการ เชน การลดสตอกวัตถุดิบ การจําหนายวัตถุดิบเหล็กท่ีไมหมุนเวียนใหเปน   

เงินสด (2) ชะลอโครงการลงทุนท่ียังไมกอเกิดผลประโยชน (3) เรงสรางรายได    

โดยขยายธุรกิจไปสูภาคการเกษตร เชน โครงการคูโบตา 

ถาม      สัดสวนหน้ีสินตอทุน 1.48 : 1 มีผลกระทบตอสภาพคลองหรือไม   

ตอบ      สถาบันการเงินยอมรับสัดสวนหน้ีสินตอทุน1.5:1 ซึ่งบริษัทฯยังสามารถ

ควบคุมดูแล   และดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลว จึงไม

สงผลกระทบตอ   สภาพคลองของบริษัทฯ      

ถาม      ยอดขายเคร่ืองยนตการเกษตร มีสัดสวนเทาไรของยอดขายรวม  

ตอบ      ยอดขายเคร่ืองยนตการเกษตร (คูโบตา) จะมีสัดสวนประมาณรอยละ 7-10 ของ  

ยอดขายรวม และคาดวาภายใน 2-3 ป ขางหนาจะมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้นและ

จะทําใหมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของยอดขายรวม 
 

2. คุณวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 15,000 หุน 

ถาม    เหตุผลท่ี ICP ไมแสดงรายไดไวในโครงสรางรายไดของบริษทัฯ     

ตอบ    เน่ืองจาก ICP ผลิตเพื่อขายให SBM ดังน้ันรายไดจะแสดงไวท่ี SBM 
 

3. คุณสุทธิพงษ เวศยวรุตม ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 1,600,000 หุน 

ถาม       ผลการดําเนินงานของ ไตรมาส 1/2552 กับ ไตรมาส 4/2551 มีความแตกตางกัน

จากสาเหตุใด 

 

 



 

16 

 

ตอบ  เกิดจากยอดขายท่ีลดลงต้ังแตเดือนตุลาคม 2551 เปนตนมา สืบเน่ืองจาก

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจคอนขางรุนแรง โดยประมาณยอดขายในไตรมาส 

1-2 ของป 2552 คาดวายอดขายลดลงประมาณรอยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ชวงเดียวกันของป 2551 
 

                                     เมื่อไมมีการซักถามเพิม่เติม       ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ในรอบป 2551      

 
มต ิ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551 

ประธานฯมอบให นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นําเสนองบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน รอบปบัญชี

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 แลวเสร็จ ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยไมมี

เง่ือนไข และคณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตองครบถวนและ

เพียงพอ ตามหลักบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูสอบบญัชีรับอนุญาตและ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจําป 2551   

                            

มีการถาม และตอบ สรุปไดดังตอไปน้ี   

1. คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 43,900 หุน   

ถาม    1)   เหตุผลเงินเบิกเกินบัญชีระยะส้ัน เพิ่มจาก 19 ลานบาท เปน 75 ลานบาท 

             2)    ทําไมเงินกู เพิ่มจาก 111 ลานบาท เปน 305 ลานบาท 

             3)    ทําไมตนทุนขายและบริการ เพิ่มขึ้น 

ตอบ  1) เพิ่มขึ้น เน่ืองจากยอดขายลดลงในไตรมาสท่ี 4 ขณะเดียวกันราคาวัตถุดิบ

เหล็กยังสูง ทําใหบริษัทฯตองบริหารจัดการโดยใชเงินกูระยะส้ัน    

             2)  เปนการลงทุนในการขยายโครงการ Coil Spring และ Axle Shaft  

  3)   เน่ืองจากมียอดขายเพิ่มขึ้น ตนทุนวัตถุดิบเหล็กก็สูงขึ้นตาม แตอยางไรบริษัทฯ 

ก็ยังสามารถปรับราคาขายได   
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2. คุณศิริลักษณ รัตนวงศวิจิตร ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จํานวน100หุน 

ถาม     บริษัทฯ มมีาตรการรองรับภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ไดอยางไร 

ตอบ  บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการเรงดวน3เร่ือง (1) การลดตนทุนภายในกิจการและ    

การปรับปรุงคุณภาพสินคาใหดียิ่งขึ้น (2) จัดลําดับความสําคัญของโครงการ

ลงทุน (3) เรงสรางรายไดโดยขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอื่นท่ีมใิชชิ้นสวนยานยนต  
 

3. คุณสุริยนต จิตราภัณฑ ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 1,000 หุน 

ถาม   1) จากสภาพคลองท่ีหายไป บริษทัฯ มีแผนจะเพิม่ทุนหรือไม 

 2) Gross Profit ของผลิตภัณฑคูโบตามีสัดสวนเทาใด และจะมีการขยายการ

ขายผลิตภัณฑ ใหกับลูกคารายอื่นนอกจากคูโบตาหรือไม      

ตอบ  1) ยังไมมีแผนการเพิ่มทุนในขณะน้ี 

            2)  (%) Gross Profit มีสัดสวนท่ีมากกวาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต และ                         

ในเบื้องตนจะเนนขายใหคูโบตาอยางเดียวกอน เน่ืองจากทางบริษัทฯจะตอง

มุงเนนควบคุมดูแลการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด       
 

4. คุณนพดล พันธุสัมฤทธิ ์ ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 1,000 หุน 

ถาม    บริษัทฯ มีการจําหนายสินคาใหคายรถยนตอเมริกัน หรือไม และหากมมีกีารต้ัง 

สํารองหนี้สูญ หรือไม                

ตอบ     บริษัทฯ ไดรับคําส่ังซื้อ กับคายรถยนต General Motor (Thailand) แลว แตทาง    

ลูกคาไดมีการเล่ือนการขายไปในป 2553 

 

5. คุณสุทธิพงษ เวศยวรุตม ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 1,600,000 หุน 

ถาม     1)   ปจจบุันบริษัทฯ มพีนักงานจํานวนเทาใด  

            2)  เน่ืองจากยอดขายลดลงมาก บริษัทฯ มีการดูแลพนักงาน อยางไร 

ตอบ     1)   ปจจบุัน บริษัทฯมีพนักงานจํานวน 1,904 คน    
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 2) บริษัทฯมีนโยบายไมรับพนักงานเพิ่ม และไมมีนโยบายท่ีจะ Lay Off พนักงาน

อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดมกีารส่ือสารและประชาสัมพันธใหพนักงานทุกคน

รับทราบถึงสถานการณวิกฤตน้ีอยางตอเน่ือง บริษัทฯไดทําการควบคุมคา

ลวงเวลาใหสอดคลองกับคําส่ังซื้อ ปรับลดการทํางานโดยใชสิทธิวันหยุดพัก

รอนประจําป รวมสายการผลิตเขาดวยกัน ในกรณีท่ีพนักงานมีความประสงค

ลาออกเนื่องมาจากปญหาสุขภาพ บริษทัฯไดพิจารณาจายคาชดเชยตาม

กฎหมายและเงินพิเศษตามอายุงาน 
 

เมื่อไมมีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนออกเสียงในเร่ืองน้ี  ซึ่งปรากฏผลดังน้ี 

ไมเห็นดวย                                    0    หุน 

งดออกเสียง                  4,200    หุน 

เห็นดวย         235,405,636    หุน 

 

มต ิ    อนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน สําหรับรอบปบญัชีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2551    

   
วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินกําไรจากผลการดําเนนิงาน ป 2551  

ประธานฯ มอบให นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย  กรรมการผูอาํนวยการ เปนผูเสนอ 

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กลาววาบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุน เมื่อปรากฏวา    

(1) ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร (2) บริษัทฯไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู (3) บริษัทฯมีกระแสเงินสด

เพียงพอท่ีจะจายเงินปนผลได และ (4) พจิารณาถึงการลงทุนในโครงการตาง ๆ ในอนาคตดวย โดยมีนโยบาย

จายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และไดจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองครบ

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว      

จากหลักเกณฑดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เน่ืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบันท่ีอยูในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอยางย่ิงวิกฤตจากอตุสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยาน

ยนต บริษัทฯไดตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น ดังน้ัน มีความจําเปนท่ีบริษทัฯจะตองรักษาสภาพคลอง

และกันสํารองกระแสเงินสด เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ และการลงทุนท่ีอยูระหวางดําเนินการ รวมท้ังโครงการ

ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุน อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551  

 

 



 

19 

 

โดยจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งไดจายไปแลวเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.30 บาทเปนเงิน 

90 ลานบาท และพิจารณาใหงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานคร่ึงปหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม2551) 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯเสนอ 
 

มีผูถือหุนเสนอความเห็น ดังน้ี   

1. คุณสุริยนต จิตราภัณฑ ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 1,000 หุน 

เสนอ ใหจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไร

สุทธิ  

2. คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 1,000,000 หุน 

 เสนอ   ใหงดจายเงินปนผล เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคลองและดําเนินธุรกิจ

ตอไปไดในอนาคต 
 

3. คุณนพดล พันธุสัมฤทธิ ์ ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 1,000 หุน  

เสนอ  ใหงดจายเงินปนผล ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ  

ตอบ   1)   การจายเงินปนผลตองคํานึงถึงโครงการลงทุนในอนาคตดวย 

           2) ถึงแมวาสภาพคลองจะสามารถจัดการได แตเหตุการณในอนาคตทั้งสภาพ

เศรษฐกิจและการเมืองไมสามารถคาดการณไดอยางชัดเจน จึงควรเก็บเงิน

สดไวเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองและการลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะ

การลงทุนเพื่อลูกคาคูโบตา 

 

เมื่อไมมีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนออกเสียงในเร่ืองน้ี  ซึ่งปรากฏผลดังน้ี 

ไมเห็นดวย                             3,000    หุน 

งดออกเสียง                  5,200    หุน 

เห็นดวย         235,401,636    หุน 

 

มต ิ   อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551 ในอตัราหุนละ 0.30 บาท เปน

เงิน 90 ลานบาท โดยงดจายเงินปนผลสําหรับผลการเนินงานครึ่งปหลัง (กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2551) ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ กลาววาเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ขอใหกรรมการท่ีครบวาระออก

จากตําแหนงท้ัง 3 คน ออกจากหองประชมุฯ และไดมอบให นายรังสิน สืบแสง ในฐานะประธานคณะกรรมการ

สรรหาและคาตอบฯเปนผูนําเสนอ 

นายรังสิน สืบแสง กลาววา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 ท่ีกําหนดใหกรรมการ

บริษัทฯ ออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ทุกป โดยใหกรรมการบริษัทฯ ท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก

ตําแหนงกอน กรรมการบริษทัฯท่ีออกจากตําแหนงแลว อาจไดรับการเลือกต้ังใหกลับเขามาเปนกรรมการบริษัท 

ใหมอีกก็ได 

สําหรับในปนี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตําแหนงจํานวน 3 คน ไดแก 

1.  นายปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ 

2.  นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ           กรรมการอิสระ 

3.  นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ไดพิจารณาตามหลักการและวิธีการสรรหา โดย

พิจารณาจากโครงสรางคณะกรรมการบริษทัฯ คุณสมบัติของกรรมการ และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล

เขารับการเลือกต้ังกรรมการ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีผานมา ซึ่งปรากฎวาไมมผูีถือหุนเสนอชื่อบุคคลท่ี

เหมาะสมเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ   ซึง่ไมรวม

กรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดรวมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในดานตาง ๆ เปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ

แลว เห็นวากรรมการทั้ง 3 คน มีความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในชวงท่ีผานมาซึ่งมีสวนเก้ือกูลและใหการสนับสนุนงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กอใหเกิดประโยชนกบับริษัทฯไดเปนอยางดี (ตามเอกสารแนบลําดับท่ี 6) และกรรมการท้ัง 3 คน ไมมี

คุณสมบัติตองหามประการใด ไมเคยถูกระวางโทษใหออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริต 

ในหนาท่ี ไมเคยไดรับโทษจาํคุก หรือมีความผิดเก่ียวกับทรัพยสินท่ีไดมาโดยทุจริต และไมไดประกอบกิจการ

ใดๆ หรือถือหุนในกิจการใดท่ีมีสวนแขงขันกับการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควร

เสนอใหกรรมการ 3 คน ไดรับการพิจารณาเลือกต้ังกลับมาเปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง   

นายรังสิน สืบแสง นําเสนอท่ีประชมุสามญัผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเสนอทีละคนเพ่ือใหผูถือหุนออกเสียงทุกรายท่ีเขารวมประชมุ ท้ังกรณีท่ีผูถือหุน     

เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยมอบให Inspector เก็บบัตรลงคะแนนท่ีละคน ซึ่งปรากฏผล ดังน้ี      
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1.   นายปญจะ  เสนาดิสัย         ของดออกเสียงในวาระน้ี 

  ไมเห็นดวย                             1,000    หุน 

งดออกเสียง                  1,200    หุน 

เห็นดวย          235,407,636    หุน 

2. นายสบสันต์ิ   เกตุสุวรรณ       ของดออกเสียงในวาระน้ี 

ไมเห็นดวย                             1,000    หุน 

งดออกเสียง                24,500    หุน 

เห็นดวย          235,384,336    หุน 

3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย ถือหุนในบริษัทฯ 10,410,100 หุน และเพื่อใหเปนไปตาม           

หลักการกํากับดูแลกิจการ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย ของดออกเสียงในวาระน้ี      

ไมเห็นดวย                             1,000    หุน 

งดออกเสียง                    10,414,300    หุน 

เห็นดวย         224,994,536    หุน 

                                                  

มต ิ  อนุมัติเลือกต้ังให นายปญจะ เสนาดิสัย นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ และ                     

นายวีระยุทธ   กิตะพาณิชย กลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ อกีวาระหน่ึง 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิจายคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ มอบให นายรังสิน สืบแสง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

นําเสนอ เพื่อขออนุมัติบาํเหน็จกรรมการป 2551 และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ

ชุดยอย ป 2552 

นายรังสิน สืบแสง กลาววา คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและคาตอบแทนฯ ซึ่งไดแก คาบําเหน็จกรรมการประจําป 2551 และคาตอบแทนท่ีจายเปนเบี้ยประชมุ

สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯและกรรมการชดุยอย โดยไดพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติ

หนาท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ ท้ังน้ี ไดเปรียบเทียบกับบริษัทอืน่ ท่ีมี

ขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกลเคียงกันดวยแลว เห็นควรเสนอขออนุมัติดังตอไปน้ี  
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1. คาบําเหน็จกรรมการประจําป 2551 จายเงินรวม 2.5 ลานบาท (จายเทากับปท่ีผานมา) 

สําหรับกรรมการรวม 10 คน 

2. คาตอบแทนที่จายเปนรายเดือน สําหรับคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการบริหาร    

ประจําป 2552 (จายเทากับปท่ีผานมา) ดังน้ี 
 

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

• ประธานฯ             18,000 บาทตอเดือน     

• รองประธานฯ        12,500  บาทตอเดือน 

• กรรมการอื่นคนละ 10,000  บาทตอเดือน 

2.2 คณะกรรมการบริหาร 

• ประธานฯ              45,000   บาทตอเดือน 

• กรรมการอื่นคนละ  30,000   บาทตอเดือน 

เวนแตกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ท่ีเปนผูบริหาร จะไมไดรับเงินเดือน 

3. คาตอบแทนที่จายเปนเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุด

ยอย ประจําป 2552 (จายเทากับปท่ีผานมา) ดังน้ี 

3.1  คณะกรรมการบริษัทฯ  

• ประธานฯ                27,000   บาทตอคร้ัง 

• รองประธานฯ         18,750   บาทตอคร้ัง 

• กรรมการอื่นคนละ  15,000   บาทตอคร้ัง 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  

• ประธานฯ                22,500   บาทตอคร้ัง 

• กรรมการอื่นคนละ   15,000   บาทตอคร้ัง 

3.3  คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

• ประธานฯ                22,500   บาทตอคร้ัง 

• กรรมการอื่นคนละ   15,000   บาทตอคร้ัง                 
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4. กรรมการเห็นวาควรมีการปรับจํานวนการประชุมใหเหมาะสมย่ิงขึ้น โดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ ควรประชุมปกติประมาณ 7 คร้ัง/ ป คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

ประมาณ 6 คร้ัง/ ป คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ประมาณ 3 คร้ัง/ ป      

สําหรับ คณะกรรมการบริหารประมาณ  2 คร้ัง/ เดือน 

5. จากการกําหนดการประชุมฯ ดังกลาว จะมผีลใหคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท      

และคณะกรรมการชุดยอย ท้ังป รวมเปนเงินไมเกิน 5 ลานบาท เมือ่เทียบกับประมาณ     

การป 2551 6 ลานบาท ลดลงประมาณ 1 ลานบาท    

6. การจายเงินคาบําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมในคณะกรรมการบริษัทฯ ใหประธานฯ

ไดรับในอัตราสวน 1.8 และรองประธานฯไดรับในอัตราสวน 1.25 ของจํานวนท่ีจายให

กรรมการ 
 

มีการถาม และตอบ สรุปไดดังตอไปน้ี 

1. คุณวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 15,000 หุน 

ถาม      เสนอใหลดคาตอบแทนกรรมการ  

ตอบ     1.    โดยภาพรวมในป 2552 มีแผนท่ีจะลดคาใชจายจาก 6 ลานบาท เหลือ 

ประมาณ 5 ลานบาท 

 2. จํานวนกรรมการเพิ่มขึ้นจาก 9 คน เปน 10 คน ทําใหคาเฉล่ียคาตอบแทน

กรรมการตอคนลดลง 
 

เมื่อไมมีการซักถามเพ่ิมเติมประธานฯ เสนอใหผูถือหุนออกเสียงในเร่ืองน้ี  ซึ่งปรากฏผล ดังน้ี 

ไมเห็นดวย                             7,200    หุน 

งดออกเสียง              150,000    หุน 

เห็นดวย         235,252,636    หุน 

ท้ังน้ี เมื่อรวมคะแนนเสียงแลวปรากฏวามีคะแนนเสียงเกิน 2 ใน 3 (หรือคิดเปน                  

156,939,891 หุน) 

 

มต ิ   อนุมัติจายคาบาํเหน็จกรรมการ ประจําป 2551 และคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

ประจําป 2552 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2552 

ประธานฯ มอบให นายปญจะ เสนาดิสัย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ       

ธรรมาภิบาล เปนผูนําเสนอเพื่อขออนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจาํป 

2552 

นายปญจะ เสนาดิสัย กลาววา คณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริษทัฯ ได

พิจารณาแลวเห็นสมควรแตงต้ัง นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต (ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตเลขทะเบียน 3970) และ/

หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตเลขทะเบียน 3182) และ/หรือ นางนงลักษณ พุมนอย   

(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172) แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนสํานักงาน 

ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการรับรองในระดับสากล เปนผูสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับป 2552 อีก 1 ป โดยผูสอบ

บัญชีจากบริษทั สํานักงาน เอินสท แอนท ยัง จํากัด ไดปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯเมือ่ป 2551 ซึ่งมผีลการ

ปฏิบัติงานท่ีดี เปนท่ีนาพอใจ 

นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 เปนผูสอบบัญชมีาต้ังแตป 2551 ซึ่งตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย เร่ืองหลักเกณฑ เง่ือนไข และวธิีการขอผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชี และกําหนดใหผูสอบบัญชี

คนเดิมทําหนาท่ีไดไมเกิน 5 รอบปติดตอกัน (ตามเอกสารสงมาดวยในลําดับท่ี1) ขอเท็จจริงและเหตุผลของ

คณะกรรมการบริษัทฯ    

คณะกรรมการบริษัทฯ ใชเกณฑการคัดเลือกผูสอบบัญชีโดยพิจารณาเปรียบเทียบขอมลูรวม 3 ราย ปรากฏวา

บริษัท สํานังาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด มคีวามเหมาะสมเน่ืองจาก (1) คาธรรมเนียมรายปตํ่าท่ีสุดเมื่อเทียบ

กับรายอื่น (2) เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯมากอน จึงทําใหมคีวามรูและเขาใจในระบบบัญชีเปนอยางดี (3) เปน

ผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และไมขัด

ตอเง่ือนไขการวาจางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ท้ังน้ี มีคาธรรมเนียมในการสอบบัญชจีํานวน 1,350,000 บาท (จายเทากับปท่ีผานมา) และมีคาตรวจสอบกรณี

พิเศษตามประกาศของ BOI (1 บัตร) รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,450,000 บาท โดยผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่น ๆ 

แกกลุมบริษัท และไมมีความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 

สําหรับบริษัทยอย (1) บริษทั บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จํากัด (2) บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม จาํกัด (3) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด โดยท้ัง 3 บริษัทมีคาธรรมเนียมในการ

สอบบัญชีรวมเปนเงิน 2,650,000 บาท (จายเทากับปท่ีผานมา) และมีคาตรวจสอบกรณีพเิศษตามประกาศของ  
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BOI 2บัตร (บริษัทบางกอกสปริง อินดัสเตรียล จํากัด และบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด) 

บริษัทละ 1 บตัร ๆ ละ 100,000 บาท เปนเงิน 200,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 2,850,000 บาท และแตงต้ัง 

นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) และ/หรือ นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 

(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182) และ/หรือ นางนงลักษณ พุมนอย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 4172) แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จาํกัด ซึ่งเปนสํานักงานผูสอบบญัชี ท่ีไดรับการรับรอง

ในระดับสากล เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2552 ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นๆ แกกลุมบริษัท 

และไมมีความสัมพันธ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ี

เก่ียวของกับบคุคลดังกลาว 

 

เมื่อไมมีการซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนออกเสียงในเร่ืองน้ี  ซึ่งปรากฏผลดังน้ี 

ไมเห็นดวย                             6,000    หุน 

งดออกเสียง                  1,200    หุน 

เห็นดวย          235,402,636    หุน 

 

มติ  อนุมัติใหแตงต้ัง นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

3970 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 

และ/หรือ นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 จากบริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับป 2552 และ

กําหนดคาตอบแทนการสอบบญัชีเปนเงิน 1,450,000บาท 

 
วาระที ่8 เรื่องอื่น ๆ   

ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวา ในวาระน้ีกําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ 

เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯไดชี้แจงขอซกัถาม หรือขอสงสัยตาง ๆ ในการประชมุคร้ังน้ี โดยจะไมมีการ

นําเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ีประชมุพิจารณาอนุมัติ และจะไมมกีารลงมติใด ๆ ในวาระน้ี ท้ังน้ี ผูถือหุนไดสอบถามใน

เร่ืองตาง ๆ และประธานฯไดมอบให นายวรีะยุทธ กิตะพาณิชย ในฐานะกรรมการผูอํานวยการ เปนผูชี้แจงและ

ตอบขอซักถามเปนท่ีเขาใจเรียบรอย ดังน้ี   
 

1. คุณสุทธิพงษ เวศยวรุตม ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 1,600,000 หุน  

ถาม    1)    ป 2551 มีการสงออกไปประเทศใดบาง 

            2) AFTA & JETEPA ชวยสนับสนุนการสงออกไดอยางไร 
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 3) วัตถุดิบท่ีบริษทัสํารองไวกี่เดือน 

             4) ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกเปนอยางไร 

             5)  ประมาณการผลิตรถยนตเดือนมีนาคม2552 ลดลงมากนอยเพียงใด 

ตอบ  1)  ป 2551 บริษัทฯไดมีการสงออกไปประเทศญี่ปุน ประเทศอินโดนีเซีย และ

ประเทศเกาหลี เปนหลัก 

 2)  อยูระหวางการศึกษาท่ีจะสงออกสําหรับผลิตภัณฑเพลาขาง และสปริงขด ไป

ประเทศอินเดีย อเมริกาเหนือ และ South Africa 

 3) สตอกท่ีเก็บสํารองไว 2 เดือน 

 4) ราคาวัตถุดิบท่ีมาจากญี่ปุนราคายังไมลดลง แตวัตถุดิบท่ีมาจากประเทศอื่น ๆ 

ราคาลดลงประมาณรอยละ 40 

 5) จากขอมูลการผลิตจากผูประกอบรถยนต ไตรมาส 1-2/2552 ลดลงรอยละ 

40-50 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีแลว และยอดผลิตจะเพิ่มขึ้น

ในไตรมาส 3/2552 โดยคาดการณ GDP จะติดลบรอยละ 4 – 6 ซึ่งจะสงผล

กระทบยอดขายรถยนตภายในประเทศ ทางบริษัทฯคาดวาการผลิตรถยนต

ของประเทศจะอยูท่ีประมาณ 9 แสนคันในป 2552 

2. คุณวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุนมาดวยตนเอง จํานวน 15,000 หุน 

ถาม    1) ยอดผลิตรถยนตป 2552 ลดลงรอยละ 40 บริษัทฯจะไดรับผลกระทบอยางไร 

      2) ชวยอธิบายความหมายของวสัิยทัศน “เปนผูนําในภูมิภาคอาเซียน” 

ตอบ     1)   คาดวายอดขายจะลดลงประมาณรอยละ 35 ซึ่งจะสงผลใหกําไรสุทธิลดลง 

            2) เปรียบเทียบรายไดกับผูผลิตชิ้นสวนรถยนต (ในผลิตภัณฑเดียวกัน) ใน

อาเซียน เชน ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ ซึ่งจะตองอยูในอันดับ 1 ใน 10 

 

เมื่อท่ีประชมุไมมีเร่ืองอื่นใดซักถามอีกแลว ประธานฯ จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดสละเวลา

มารวมประชมุ และอนุมัติขอเสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเรื่องตางๆ ดวยดี และกลาวปดประชุมเมื่อเวลา

16.00 น.   

                             

                                (นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข)                                       (นายสรรเสริญ วงศชะอุม) 

                  เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ                    ประธานท่ีประชุม 




