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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2554 
 

วนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2554   ณ ห้องประชมุ 1  ศนูย์ประชมุแหง่ชาตสิริิกิติ ์เลขท่ี 60 
เวลา 14.00 - 16.00 นาฬิกา  ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่  คลองเตย   กรุงเทพฯ   

 

 

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ และได้แจ้งท่ีประชมุวา่ 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวมกนัจํานวน 271 ราย นบัจํานวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ 

209,593,062 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 61.66 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯแล้ว จงึได้

เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 

 

ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี ้                      

1. นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่        ประธานกรรมการ 

2.    นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์    รองประธานกรรมการ 

3.    นายปัญจะ  เสนาดสิยั        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล   

                                                           และกรรมการอิสระ 

4. นายสบสนัติ ์    เกตสวุรรณ      ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ 

5. นายไพฑรูย์ ทวีผล              ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนและ 

                                                      กรรมการอิสระ 

6. นายอจัฉรินทร์ สารสาส           กรรมการอิสระ  

7. นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์     กรรมการ / กรรมการผู้ อํานวยการ 

8. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์     กรรมการ/ รองกรรมการผู้ อํานวยการบริหาร 

9. นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์     กรรมการ/ รองกรรมการผู้ อํานวยการ   

                         สํานกักรรมการผู้ อํานวยการ 

10. นายสรุะศกัดิ ์  เคารพธรรม      กรรมการ 

 

                         ตอ่จากนัน้ กลา่วแนะนําผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมาร่วมประชมุฯ ในครัง้นี ้ได้แก่ 

1.   นายวรพจน์          ฉตัรชยักลุศริิ  รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายการเงินและบญัชี 

2.   นายวสนัต์          ชวเจริญพนัธ์  รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายปฏิบตักิาร 

3.   นายภากร        ทองเจริญ      รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายปฏิบตักิาร     
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4.   นายวิชยั        ศรีมาวรรณ์    รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ 

5.  นางจิราพร       ศรีสมวงษ์      รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.    นายธนิต                 วิริยรัต   รองกรรมการผู้ อํานวยการสายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

                

                           แนะนําผู้ เข้าร่วมประชมุ  
 

1. ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ คณุเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์และทีมงาน  จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิู

ไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. ท่ีปรึกษาทางการเงิน คือ คณุสธุางค์ คนศลิป์   และทีมงาน  จาก  บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้

จํากดั  

3. ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ คณุมนญัญา  ฐิตนินัทวรรณ  จาก บริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอร่ี 

(ประเทศไทย) จํากดั   ทําหน้าท่ี Inspector เพ่ือให้การประชมุฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส  ถกูต้อง

ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ได้แก่  ตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้น    การนบัองค์

ประชมุ   การลงคะแนน/นบัคะแนนเสียง  และตรวจสอบผลของมตแิละผลของการลงคะแนน

เสียง  

ซึง่ทกุทา่นได้อยูใ่นท่ีประชมุฯ และพร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
 

ก่อนเข้าวาระการประชมุ ประธานฯได้แนะนํา นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัตสิขุ เลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่จะทําหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุครัง้นีต้อ่ท่ีประชมุ และมอบให้เป็นผู้ ชีแ้จงระเบียบการ

ประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี7 ในหนงัสือเชิญประชมุ 

โดยมีสาระสําคญั ดงันี ้

 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นและการ

ปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วนั Record Date เพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. 

หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้
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    ช่ือ                                                   จํานวนหุ้นท่ีถือ                   ร้อยละ 

1)  บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จํากดั   86,665,800               25.49 

2)  ตระกลูกิตะพาณิชย์              83,079,348  24.44 

3)  นายสมพงษ์   ชลคดีดํารงกลุ                                17,583,500                       5.17 

4)  SOMER (U.K.) LIMITED                            12,551,208               3.69 

5)  NORBAX INC., 13                                        11,403,100                 3.35 

6)  MR.KENNETH RUDY KAMON                    10,651,008                3.13 

7)  นายสทุธิพงษ์ เวศย์วรุตม์           10,450,000                 3.07   

8)  กองทนุเพ่ือการร่วมลงทนุ            10,296,400                   3.02 

9)  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANC 

     COMPANY, LIMITED-APEX                      9,858,533              2.90 

                        10)  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั                                    6,442,667                  1.89 

                                                       รวม                             258,981,564                      76.15    

2.   ระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วย

ตนเองและผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตร

ลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

ดําเนินการแจกให้กบัทา่นตอ่ไป 

ในการประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะนําเสนอ

ข้อมลูในแตล่ะวาระ   และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจงึจะให้มีการลงมตสํิาหรับวาระนัน้ ๆ   กรณีท่ีผู้ ถือ

หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอให้แจ้งช่ือและนามสกลุ และใน

กรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

ภายหลงัท่ีได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัท     ทัง้นี ้ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้

ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีไม่เห็น

ด้วยหรืองดออกเสียง  ขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามลําดบั 
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ในการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองท่ีประชมุโดยบริษัท

จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง    หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะ

ถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ     ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้านหรือแสดงความ

คดิเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัเิป็นเอกฉนัท์        ยกเว้น วาระ7  ต้องได้รับอนมุตัด้ิวย

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2  ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ    และวาระ9, วาระ10 และวาระ

11  ต้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง   

สําหรับวาระ 9 – วาระ12 ซึง่เป็นวาระตอ่เน่ืองกนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเกิดความเข้าใจ บริษัทฯ ขอ

นําเสนอข้อมลูไปในคราวเดียวกนัทัง้ 4 วาระเม่ือนําเสนอครบแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเม่ือไม่มี

ประเดน็ใด ๆ แล้ว     บริษัทฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมตโิดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นแตล่ะวาระ ตามลําดบั   

ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น    โดยมตท่ีิประชมุฯในวาระท่ีให้ถือคะแนน

เสียงข้างมากเป็นมตขิองท่ีประชมุ หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชี ้

ขาด  และผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

การเสนอให้ดําเนินการลงคะแนนลบั  อาจกระทําได้หากผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 5 คน เสนอเร่ือง

ใดเร่ืองหนึง่ให้พิจารณาเป็นเร่ืองลบัก็ได้  หากท่ีประชมุมีมตเิสียงข้างมากเห็นด้วย ก็ให้ดําเนินการลงคะแนนลบั 

เพ่ือให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอยา่งโปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการ  

บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในคราวเดียวหลงัเลกิประชมุฯ      กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้สง่บตัร

ลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้   บริษัทฯ 

จะเผยแพร่รายงานดงักลา่วผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ  

 
เม่ือเลขานกุารท่ีประชมุรายงานเรียบร้อยแล้ว ประธานฯได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเก่ียวกบั

ระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้แจ้งไปแล้ว หรือไม่ และเม่ือไม่มีข้อซกัถามใด ๆ 

ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุเป็นการลว่งหน้า ดงันี ้  
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วาระที่ 1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่1/2553 ประจาํปี 2553 ซึ่ง

ประชุมเม่ือวันอังคารที่  20 กรกฎาคม  2553    

ประธานฯ กลา่ววา่   บริษัทฯ ได้สง่สําเนารายงานการประชมุฯ ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อม

กบัหนงัสือนดัประชมุแล้วตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 โดยรายงานการประชมุดงักลา่ว  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องตามมตขิองท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ โดยเผยแพร่รายงานดงักลา่วผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ตรวจสอบความถกูต้อง ซึง่ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด”   จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบ

รายงานการประชมุ ฯ  

  

มต ิ  รับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/2553 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม

2553 

  
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 

ประธานฯ ได้แจ้งวา่บริษัทฯได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ตามท่ี

ปรากฏในรายงานประจําปี 2553ของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี3 ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯได้พจิารณาแล้ว

เห็นวา่เป็นรายงานท่ีถกูต้องและเพียงพอ    จากนัน้ ประธานฯได้มอบให้นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ในฐานะ

กรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

                        นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์  กลา่ววา่ในรอบปี 2553 บริษัทฯมีรายได้รวม 6,416.33  ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากปี 2552 ร้อยละ  47.6  มีกําไรสทุธิ (หลงัหกัภาษี) 771.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 145.3 

สง่ผลให้บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 8,077.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ  30.4  โดยมีหนีส้นิรวม 

3,901,98 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 17.4  และสว่นของผู้ ถือหุ้น 4,175.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จากปีท่ี

แล้วร้อยละ 45.6 
 
รายการสาํคัญระหว่างปี 2553 
 

1.   บริษัทฯเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

1.1 SAT และบริษัทยอ่ยดําเนินการการชําระคืนวงเงินสนิเช่ือทัง้หมดท่ีมีอยูก่บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

และรับการสนบัสนนุวงสนิเช่ือรวมจํานวนเงินประมาณ 3,600 ล้านบาท (สามพนัหกร้อยล้านบาท) กบั

สถาบนัการเงินแหง่ใหม่ สําหรับโครงการลงทนุใหม่ตามแผนการลงทนุของบริษัทฯ 
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1.2 SAT เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 40ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามญั จํานวน 40 ล้านหุ้น มลู

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจํานวน 300 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 340 ล้าน

บาท  

1.3 ICP ขยายกําลงัการผลติเพิ่มขึน้อีก 2,500 ตนั/เดือน โดยมีมลูคา่การลงทนุประมาณ 1,203 ล้านบาท 

โดยสร้างโรงงานผลติงานหลอ่ชิน้สว่นแหง่ใหม่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซตีิ ้ จงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับคํา

สัง่ซือ้ผลติภณัฑ์งานหลอ่จากลกูค้าหลกัในกลุม่ชิน้สว่นยานยนต์ และชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

1.4 ICP เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 600 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจํานวน 185 ล้านบาท เป็นทนุจด

ทะเบียนใหม่จํานวน 785  ล้านบาท  เพ่ือใช้สําหรับ โครงการลงทนุ ในการขยายกําลงัการผลติชิน้สว่น

งานหลอ่ การชําระคืนหนีเ้งินกู้ ท่ีมีอยูก่บับริษัทฯ และสํารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 

2.    คณะกรรมการบริษัทมีมตอินุมัตกิารลงทุนปี 2553  

2.1   SAT  ลงทนุรวม 415 ล้านบาท ได้แก่  การขยายกําลงัการผลติ Axle Shaft สําหรับ Forging 4 และ  

               Machining Line I        

2.2   SBM  ลงทนุรวม 334 ล้านบาท  ได้แก่    Disc Brake  กลงึขึน้รูป และชิน้งานชดุประกอบใบมีด และ  

               FYW3  Fly Wheel    

2.3   ICP  ลงทนุรวม 1,350 ล้านบาท  ได้แก่ การลงทนุโรงหลอ่แหง่ท่ี 2   การผลติ Pattern & Jigs  

  

3.     รางวัลที่ได้รับปี 2553 จากองค์กรภายนอก 

 3.1  SAT ได้รับรางวลัชนะเลศิองค์กรดีเดน่ ด้านการบริหารจดัการความโปร่งใส (NACC Integrity Awards) 

ประจําปี 2553 สําหรับองค์กรธุรกิจเอกชน จากสํานกังาน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ 

ทจุริตแหง่ชาต ิ

3.2 SAT ได้รับรางวลั Top Corporate Governance Report Awards จากงาน  SET Awards 2010 เป็นปี

ท่ี 2 ติดต่อกนั และได้รับการประเมินผลจากโครงการสํารวจการกํากบัดแูลในระดบั “ดีเลิศ” เป็นท่ี 3 

ตดิตอ่กนั   โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

3.3 SAT ได้รับเกียรติบตัร ปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม 

พ.ศ. 2553 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม และ ได้รับBronze Award – KANO Quality Award จาก

สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)\ 

3.4 SAT  ได้รับรางวลัสหกิจศกึษาดีเดน่ระดบัชาตจิากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ 
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3.5 SATได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคมพ.ศ.2553 

(CSR-DIW) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3.6 SAT และBSK ได้รับรางวลัเกียรตยิศความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง(CSR-DIW Continuous 

Awards 2010) มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม จากกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

3.7 SAT SBM และBSK ได้รับเลือกจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นสถานประกอบการดีเดน่

ด้านแรงงานสมัพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2553 และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน

แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน 5 ปี  และทัง้ 3 บริษัท ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการ

ด้านเอดส์ และวณัโรค (ASO-T) ระดบัเงิน จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

3.8 SBM และ ICP ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการด้านเอดส์และวณัโรค (ASO-T) จากกรม

สวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

3.9 SATและSBM ได้รับเคร่ืองหมายรับรอง”มาตรฐานฝีมือแรงงาน” จากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  

3.10  BSKได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเดน่ ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมการ

ทํางาน ระดบัประเทศ จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     
 

     รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า   
1. Award of Quality Zero Defects from MMTh (SAT) 

2. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 QCC Supplier Contest from Thai  (SBM) 

3. BSK ได้รับใบรับรองจากโครงการ “TCC HRD (TOYOTA CO-OPERATION CLUB)” HDR Activity 

2010  

 

นายวีระยทุธ    ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่จากเหตกุารณ์ภยัพิบตัแิผน่ดนิไหวและคล่ืนสนึามิในประเทศ

ญ่ีปุ่ นสง่ผลให้โรงงานประกอบรถยนต์บางรายในประเทศญ่ีปุ่ นได้ยกเลกิการผลติลงร้อยละ 50       และสร้างความ

เสียหายอยา่งมากให้กบัผู้ผลติชิน้สว่นประเภทอิเลก็ทรอนิกส์ และชิน้สว่นเกียร์ จากข้อมลูท่ีได้รับจากลกูค้าคาดวา่

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นมียอดขายลดลงประมาณร้อยละ 40  โดยคาดวา่กําลงัการผลติตัง้แตไ่ตรมาส2 จะลดลงร้อยละ 50 

ในด้านของผลดําเนินงานไตรมาส 1/2554  ยอดขายดีกวา่เป้าหมายท่ีวางไว้ประมาณร้อยละ 10 

และเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้วเตบิโตขึน้ร้อยละ 16  ซึง่จากเหตกุารณ์ดงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ  

ในช่วงเดือนมีนาคม 2554 อาจสง่ผลกระทบทําให้ไตรมาส 2/2554 และประมาณการทัง้ปีคาดการณ์วา่รายได้อาจ

ลดลงจากท่ีประมาณการไว้ร้อยละ 5    
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ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.   คณุฤทธิชยั     หยบิเจริญพร              ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   
 

      ถาม   1)  ความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะเพิ่มรายได้และสร้างผลกําไรให้มากขึน้ได้อยา่งไร  

                  2)  ขอทราบเหตผุลในการตัง้สมมตุฐิานของอตัราผลตอบแทนการลงทนุร้อยละ 15  มีโอกาส 

                       เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เม่ือเทียบกบัความเส่ียงในปัจจบุนั  

      3)  บริษัทฯ วิเคราะห์โครงการลงทนุของ ICP2  วา่ดีอยา่งไร  เน่ืองปัจจบุนัมีความเสี่ยงด้านดอกเบีย้ 

     ท่ีปรับตวัสงูขึน้ 
 

      ตอบ   1)   บริษัทฯ คาดการณ์วา่ ประมาณการยอดขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา และจาก   

                        เหตกุารณ์ในประเทศญ่ีปุ่ น  บริษัทฯ จะเตบิโตประมาณร้อยละ 5-10  โดยโครงการลงทนุท่ีได้รับ 

                        การอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีการคาดเคล่ือนประมาณร้อยละ 5  

2) การศกึษาความเป็นไปได้ของการลงทนุวา่มีกําไรมากน้อยเพียงใดนัน้     ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการ 

      ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหลกัการต้องมีผลตอบแทนร้อยละ 15    

                   3)  โครงการลงทนุ ICP2  เร่ิมตัง้แตปี่ 2553 โดยมีเงินลงทนุ1,200 ล้านบาท ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการ 

                        ก่อสร้างและตดิตัง้เคร่ืองจกัร   และเร่ิมผลติในเดือนกรกฎาคม 2554  เพราะฉะนัน้ในแงข่องผล 

                      กระทบยงัมีไม่มากเน่ืองจาก ICP เพิ่งจะเร่ิมดําเนินการผลติในช่วงดงักลา่ว      
 

2.   คุณวีระ     ไชยมโนวงศ์       ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
  

      ถาม     1)   ปีนีย้อดขายน่าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 5-10 แตจ่ากการชีแ้จงเข้าใจวา่รายได้ลดลงร้อยละ 5  

2) ทราบวา่ประเทศจีน และประเทศอินเดีย  จะเข้ามาขยายสว่นแบง่การตลาดในประเทศไทย

รวมถึงการย้ายฐานการผลติของญ่ีปุ่ น  จะมีผลกระทบกบับริษัทฯ หรือไม่ อยา่งไร 

3) กรณีประเทศจีนและประเทศอินเดีย  หากลกูค้าใช้ระบบ global sourcing  และประสงค์ท่ี  

       จะนําเข้าชิน้สว่น  ในแงต้่นทนุรวมการขนสง่และภาษีแล้วจะต่ํากวา่ SAT ใช่หรือไม ่
 

    ตอบ       1)   รายได้ลดลงร้อยละ 5 จากเป้าหมายเดมิท่ีวางไว้ร้อยละ 15   ซึง่คาดวา่ในปี 2554 บริษัทฯ มีราย 

                         ได้ท่ียงัคงเตบิโตร้อยละ 5-10 

2) ประเทศจีน และประเทศอินเดีย จะเข้ามาขยายส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย  ซึ่งลกูค้าจะ

เปรียบเทียบราคากบัคู่แข่งก่อน  เน่ืองจากจีนและอินเดียสามารถผลิตได้ในราคาท่ีถกูกว่า และ

ในอนาคตบริษัทฯ อาจใช้เหล็กจากอินเดียเพ่ือทําให้ราคาถกูลงแตค่ณุภาพเท่าเดิม ปัจจบุนัSAT 

ใช้เหลก็จากประเทศญ่ีปุ่ น ทําให้ต้นทนุสงูกวา่อินเดีย        
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3) โดยทัว่ไปภาษีนําเข้า ประมาณร้อยละ 5  บวกคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการพิธีการศลุกากร   

                         ประมาณร้อยละ 10    ซึง่ชิน้สว่นท่ีผลติในประเทศจีนและประเทศอินเดียจะถกูกวา่ประมาณ 

                         ร้อยละ 30-40  

 

                  เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2553 

 
      มต ิ    รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 
 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทนุ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีสิน้สุด 
               วันที่ 31 ธันวาคม  2553    
 

                   ประธานฯมอบให้ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการ นําเสนองบดลุและบญัชี

กําไรขาดทนุ รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

โดยไม่มีเง่ือนไข   คณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องครบถ้วน

เพียงพอ ตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจําปี 2553   

 

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.   คุณฤทธิชัย     หยบิเจริญพร      ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

     ถาม     จากมาตราฐารการบญัชี IFRS บริษัทฯ มีการสํารองเงินคา่เผ่ือกรณีบํานาญพนกังานปีละเทา่ไร ซึง่ 

                  อาจสง่ผลกระทบทําให้กําไรลดลงในปีหน้า  
 

     ตอบ    ในเร่ืองของผลประโยชน์ของพนกังาน บริษัทฯ ได้ตัง้ประมาณการไว้ท่ี 13-15 ล้านบาท 

                            

เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ดงันี ้

ไม่เห็นด้วย                                    0    เสียง 

งดออกเสียง                 15,000   เสียง 

เห็นด้วย          209,557,113    เสียง 
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มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2553  

 
วาระที่ 4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
  
                   ประธานฯ  มอบให้นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์   ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการ   เป็นผู้รายงาน และ 

กลา่ววา่ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี  7/2553   ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2553     ได้มีมต ิ

อนมุตัใิห้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น       ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ    วนัท่ี  3 

สงิหาคม 2553 จํานวน 300 ล้านหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน  120 ล้านบาท       และได้ดําเนินการ 

จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี  19  สงิหาคม  2553 เรียบร้อยแล้ว    จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
 
                         เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเตมิ          ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  
ตามท่ีเสนอ 
 
                        มต ิ   รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงาน ปี 2553  

                   ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์  ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการเป็นผู้ นําเสนอ

รายละเอียด และนายวีระยทุธได้กลา่วชีแ้จงวา่บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินกําไรประจําปีโดยพิจารณาจาก (1) 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ

จ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี และสํารองตามกฎหมายแล้ว    ทัง้นี ้การจา่ยเงินปันผล

ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัท 

 จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มี

กําไรสทุธิประจําปี เทา่กบั 771 ล้านบาท  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอท่ีประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นพิจารณา  และอนมุตักิารจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี2553 สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองตาม

กฎหมายจํานวน 4 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้น ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2554 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิรับ

เงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 170 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไร 
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ของธุรกิจท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ทัง้จํานวน และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2554 

 ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2553 จะเทา่กบัอตัราหุ้นละ 0.90 บาท โดยคดิคํานวณรวมกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เม่ือวนัท่ี 19 

สงิหาคม 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท  

เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ดงันี ้

ไม่เห็นด้วย                                    0    เสียง 

งดออกเสียง                         0    เสียง 

เห็นด้วย          209,574,713    เสียง 

 

มต ิ   ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัจิ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 

และการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2553 สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองตาม

กฎหมายตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ กลา่ววา่เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัท่ีิดี ของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ    จงึขอให้

กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 4 คนออกจากห้องประชมุฯ  และมอบให้นายสบสนัติ ์   เกตสุวุรรณ  ในฐานะประธานคณะ

กรรมการบริหาร   ดําเนินการประชมุฯ  

นายสบสนัติ ์  เกตสุวุรรณ กลา่ววา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ท่ีกําหนดให้

กรรมการบริษัทฯ ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ทกุปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้

ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการบริษัทฯท่ีออกจากตําแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการ

บริษัท ใหมอี่กก็ได้ 

สําหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งจํานวน 4 คน ได้แก่ 
                          1.    นายสรรเสริญ    วงศ์ชะอุม่     กรรมการอิสระ 
                2.    นายยงยทุธ         กิตะพาณิชย์          กรรมการ 
                3.    นายอจัฉรินทร์     สารสาส           กรรมการอิสระ 
                4.    นายไพฑรูย์         ทวีผล           กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลกัการและวิธีการสรรหา โดยพิจารณา

จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คณุสมบตัขิองกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการ

เลือกตัง้กรรมการ เป็นการลว่งหน้า 3 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ผา่นเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ                

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย ได้

ร่วมกนัพิจารณาจากคณุสมบตัใินด้านตา่ง ๆ เป็นรายบคุคลอยา่งละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นวา่กรรมการทัง้ 4 คน มี

ความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตังิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ

ในช่วงท่ีผา่นมา ซึง่มีสว่นเกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ

ได้เป็นอยา่งดี (ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 4) และกรรมการทัง้ 4 คน ไม่มีคณุสมบตัต้ิองห้ามประการใด ไม่เคยถกู

ระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไม่เคยได้รับโทษจําคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกบั

ทรัพย์สนิท่ีได้มาโดยทจุริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีสว่นแขง่ขนักบัการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 4 คน ได้รับการพจิารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็น

กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่    และขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนท่ีละคนเป็นรายบคุคล                      

 

เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ดงันี ้

 

1.   นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุ่ม         ของดออกเสยีงในวาระนี ้  

ไม่เห็นด้วย                                    0    เสียง 

งดออกเสียง                116,000 เสียง 

เห็นด้วย           209,459,713   เสียง 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์    ไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้จํานวน 7,215,975 เสียง 

                    ไม่เห็นด้วย                                     0    เสียง 

งดออกเสียง               116,000 เสียง 

เห็นด้วย           202,243,738    เสียง 
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3. นายอจัฉรินทร์    สารสาส      ของดออกเสียงในวาระนี ้     

ไม่เห็นด้วย                                    0    เสียง 

งดออกเสียง                          116,000     เสียง 

เห็นด้วย          209,472,713     เสียง 

  4.  นายไพฑรูย์       ทวีผล           ของดออกเสียงในวาระนี ้     

ไม่เห็นด้วย                                    0    เสียง 

งดออกเสียง                          116,000     เสียง 

เห็นด้วย          209,472,713     เสียง 
 

มต ิ  ท่ีประชมุมีมตอินมุตัเิลือกตัง้ให้ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่  นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์                          

นายอจัฉรินทร์   สารสาส     และ นายไพฑรูย์  ทวีผล  กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก

วาระหนึง่ 
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ มอบให้ นายไพฑรูย์  ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

นําเสนอ เพ่ือขออนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2554 

นายไพฑรูย์  ทวีผล กลา่ววา่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ  

เห็นวา่ปัจจยัท่ีใช้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ได้แก่ การเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่น

อตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัหิน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ผลการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

แล้ว        ปรากฎวา่ คา่ตอบแทนกรรมการเฉล่ียโดยรวมใกล้เคียงคา่เฉล่ียโดยรวมของตลาด    จงึเห็นสมควรเสนอ

ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2554   โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน  10 

ล้านบาท  ดงันี ้  
 

1. คา่ตอบแทนท่ีจา่ยเป็นรายเดือน สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร  จ่ายเทา่กบัปีท่ี

ผา่นมา ดงันี ้

             (1)  คณะกรรมการบริษัทฯ 

• ประธานฯ             18,000           บาทตอ่เดือน     

• รองประธานฯ        12,500           บาทตอ่เดือน 
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• กรรมการอ่ืนคนละ 10,000           บาทตอ่เดือน 

              (2) คณะกรรมการบริหาร 

• ประธานฯ              45,000           บาทตอ่เดือน 

• กรรมการอ่ืนคนละ  30,000           บาทตอ่เดือน 

                   เว้นแตก่รรมการในคณะกรรมการบริหาร ท่ีเป็นผู้บริหาร จะไมไ่ด้รับเงินเดือน 

        2.  คา่ตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเบีย้ประชมุสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชดุยอ่ย จ่ายเทา่กบั 

             ปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

              (1)  คณะกรรมการบริษัทฯ  

• ประธานฯ                27,000              บาทตอ่ครัง้ 

• รองประธานฯ          18,750              บาทตอ่ครัง้ 

• กรรมการอ่ืนคนละ 15,000              บาทตอ่ครัง้ 

               (2)  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหา/ คา่ตอบแทนฯ   

• ประธานฯ                22,500   บาทตอ่ครัง้ 

• กรรมการอ่ืนคนละ   15,000   บาทตอ่ครัง้ 

    3.   คา่บําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2554 จ่ายเงินรวม 4 ล้านบาท สําหรับกรรมการรวม 10 คน 

    4.   การจ่ายเงินคา่บําเหน็จกรรมการและเบีย้ประชมุในคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานฯได้รับใน 

          อตัราสว่น 1.8 และรองประธานฯได้รับในอตัราสว่น 1.25 ของจํานวนท่ีจ่ายให้กรรมการ 

    

เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้

 ไม่เห็นด้วย                                     0    เสียง 

 งดออกเสียง               141,000 เสียง 

 เห็นด้วย           209,448,813     เสียง 

 

 มต ิ  ท่ีประชมุมีมตอินมุตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2554 โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ 

        ไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2554 

ประธานฯ มอบให้ นายปัญจะ เสนาดสิยั  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ    ธรรมาภิ

บาล เป็นผู้ นําเสนอเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี        และกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2554 

นายปัญจะ  เสนาดสิยั  กลา่ววา่  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท KPMG ภมิูไชยสอบบญัชี  ได้ปฏิบตังิานให้กบับริษัทฯ ตัง้แต่

ปี2553 และมีผลการปฏิบตังิานเป็นท่ีน่าพอใจ   และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คนคือ นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิต ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี4195  และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี4068   

และ/หรือ  นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4323    แหง่บริษัท KPMG ภมิูไชย สอบ

บญัชี   มีคณุสมบตัไิม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จงึเห็นควรให้  KPMG ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั        

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2554  อีก 1 ปี    

ทัง้นี ้ มีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2554 จํานวน 1,205,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2553  

จํานวน 35,000 บาท    โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว    และผู้สอบ

บญัชีไม่ได้ให้บริการอ่ืน ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ 

ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    

สําหรับบริษัทยอ่ย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จํากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็

เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั โดยทัง้ 3 บริษัทมีคา่ธรรมเนียมใน

การสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,295,000 บาท โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

แล้ว และแตง่ตัง้ นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195)    และ/หรือ นายเจริญ ผู้

สมัฤทธ์ิเลศิ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4068) และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขทะเบียน 4323) แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2554 โดยผู้สอบบญัชี

ไม่ได้ให้บริการอ่ืน ๆ แก่กลุม่บริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทยอ่ย/ 

ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน

เสียงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย                                    0    หุ้น 

งดออกเสียง                         0    หุ้น 

เห็นด้วย          241,549,307     หุ้น 
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มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิต (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 4195 และ/หรือ นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 

4068) และ /หรือ  นายวีระชัย  รัตนจรัสกุล  (ผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน             

4323 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ                  

สําหรับปี 2553 และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงิน 1,205,000 บาท                         

โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว       
 

                        ประธานฯ   กลา่ววา่  ตามท่ีได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอนเร่ิมประชมุแล้ววา่ ในวาระท่ี 9–วาระท่ี 12 

เป็นวาระตอ่เน่ืองกนั         เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเกิดความเข้าใจ บริษัทฯ ขอนําเสนอข้อมลูไปในคราวเดียวกนัทัง้ 4 วาระ 

เม่ือนําเสนอครบแล้ว   จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเม่ือไม่มีประเดน็ใด ๆ แล้ว          บริษัทฯ จะขอให้ผู้ ถือ 

หุ้นลงมต ิโดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นแตล่ะวาระ ตามลําดบั          และมอบหมายให้นายไพฑรูย์   ทวีผล   ใน 

ฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ   เป็นผู้ ชีแ้จง โดยนายไพฑรูย์ได้กลา่วชีแ้จงโดยสรุปดงันี ้

   

วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนักงานในระดบั

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  และ/หรือบริษัทย่อย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการ) 

ภายใต้โครงการ เสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอ่ย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) (โครงการ ESOP Scheme) 
 

วาระที่ 10    พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ             โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นํา

ออกจําหน่าย       และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ  เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การลดทนุจดทะเบียน 
 

วาระที่ 11   พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 

ของบริษัทฯ  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
 

วาระที่ 12   พิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
 
        นายไพฑรูย์   ทวีผล    กลา่ววา่ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ           

จํานวน1,800,000 หุ้นหน่วย ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท    และ/หรือบริษัทยอ่ย  ( รวมถึง

พนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ) ภายใต้โครงการ ESOP Scheme โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตอบแทนความทุม่เท

ของพนกังานในตําแหน่งท่ีสําคญั    และ /   หรือเป็นแรงจงูใจให้พนกังานมีสว่นร่วมสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับริษัทฯใน 
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อนาคต โดยรายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ภายใต้โครงการ  ESOP Scheme  ปรากฏ

ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบั 5  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา   และ อนมุตัเิร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้

1.   การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท

และ/หรือบริษัทยอ่ย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) ภายใต้โครงการ ESOP Scheme โดย

รายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ภายใต้โครงการ ESOP Scheme ปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มา

ด้วยลําดบั 5 

2.   การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายทัง้หมดให้แก่

พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) เป็น

รายบคุคล โดยรายละเอียดรายช่ือและจํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะเสนอขาย ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ   มีความเห็นเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) เป็น

จํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายทัง้หมด ปรากฏตามรายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ภายใต้โครงการ  ESOP Scheme ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอให้ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุของกรรมการ โดยรายละเอียดปรากฎตาม

สไลด์ท่ีแสดง ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น
สามัญเพิ่ม
ทุนที่จะ
ได้รับการ
เสนอขาย  

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ที่จะได้รับการ
เสนอขายครัง้
แรกภายใน 1 

ปี (หุ้น) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับ

การ 
เสนอขายต่อจาํนวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทัง้หมด
ตามโครงการ ESOP 

Scheme 

จาํนวนครัง้ที่
เข้าประชุม/
จาํนวนครัง้ที่

ประชุม
ทัง้หมด 

1.  นายวีระยทุธ  

กิตะพาณิชย์ 

กรรมการ กรรมการ

ผู้ อํานวยการ  

 

ไม่เกิน 

180,000 

ไม่เกิน 

63,000 

 

ไม่เกินร้อยละ 10 11/11 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น
สามัญเพิ่ม
ทุนที่จะ
ได้รับการ
เสนอขาย  

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ที่จะได้รับการ
เสนอขายครัง้
แรกภายใน 1 

ปี (หุ้น) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับ

การ 
เสนอขายต่อจาํนวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทัง้หมด
ตามโครงการ ESOP 

Scheme 

จาํนวนครัง้ที่
เข้าประชุม/
จาํนวนครัง้ที่

ประชุม
ทัง้หมด 

2.  นายยงเกียรติ ์ 

กิตะพาณิชย์ 

กรรมการ และรอง

กรรมการอํานวยการ

บริหาร 

ไม่เกิน 

180,000 

ไม่เกิน 

63,000 

 

ไม่เกินร้อยละ 10 11/11 

3.  นางสาวนภสัร  

กิตะพาณิชย์ 

กรรมการและรอง

กรรมการ

ผู้ อํานวยการ – 

สํานกักรรมการ

ผู้ อํานวยการ 

ไม่เกิน 

180,000 

ไม่เกิน 

63,000 

 

ไม่เกินร้อยละ 10 11/11 

4.   นายวรพจน์  

ฉตัรชยักลุศริิ 

รองกรรมการ

ผู้ อํานวยการ –  

สายการเงินและ

บญัชี และกรรมการ

บริษัทยอ่ย 

ไม่เกิน 

180,000 

ไม่เกิน 

63,000 

 

ไม่เกินร้อยละ 10 3/3 

5.  นายวสนัต์ 

ชวเจริญพนัธ์ 

รองกรรมการ

ผู้ อํานวยการ –  

สายปฏิบตักิารของ

บริษัทยอ่ย และ

กรรมการบริษัทยอ่ย  

ไม่เกิน 

180,000 

ไม่เกิน 

63,000 

 

ไม่เกินร้อยละ 10 3/3 

6.   นายวชิยั  

ศรีมาวรรณ์ 

รองกรรมการ

ผู้ อํานวยการ –  

สายจดัหาและ

พฒันาคณุภาพ และ

กรรมการบริษัทยอ่ย 

ไม่เกิน 

180,000 

ไม่เกิน 

63,000 

 

ไม่เกินร้อยละ 10 3/3 
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ตามท่ีบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจํานวน 1,800,000 หุ้น    ภายใต้โครงการ 

ESOP   Scheme  ดงักลา่ว  บริษัทฯ  จะต้องดําเนินการเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ   ให้แก่ 

พนกังาน ภายใต้โครงการ ESOP Scheme ตามท่ีขออนมุตัใินครัง้นี ้ ซึง่ตามกฎหมายมหาชน บริษัทฯ จะต้องตดั

หุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายหรือจําหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทนุ ยกเว้นหุ้นของบริษัทท่ีจดัสรรไว้เพ่ือ

รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุ

จดทะเบียนจํานวน 340,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 340,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 339,923,287 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 339,923,287 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันัน้ บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน 76,713 หุ้น ซึง่

จดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ท่ีบริษัทออกและเสนอขายให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดมิ และปัจจบุนัได้มีการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ครบถ้วนแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเห็นสมควร เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัเิร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

• การลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย     ท่ีเหลือจากการใช้สทิธิตาม

ใบแสดงสทิธ์ิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้จํานวน 76,713 หุ้นดงักลา่ว       และการแก้ไขเพิ่มเตมิ

หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ    เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

• การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน  1,800,000 หุ้น        เพ่ือเสนอขายให้แก่พนกังานภายใต้

โครงการ ESOP Scheme  ตามท่ีกลา่วข้างต้น          เป็นทนุจดทะเบียนใหม่  เป็นจํานวน  341,723,287 

บาท  และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ    เพ่ือให้ สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด

ทะเบียน 

• การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 1,800,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่

พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย(รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่ง

กรรมการ) ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/

หรือบริษัทยอ่ย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) 

 ผู้ ถือหุ้น มีข้อซกัถาม และเสนอความเห็น ดงันี ้

 
1.   คุณฤทธิชัย       หยบิเจริญพร     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

ถาม    1) เสนอแนะให้มีการกําหนดราคาเสนอขายขัน้ต่ําไว้ด้วยแทนท่ีจะกําหนดราคาเสนอขายท่ีราคาตลาด  

               เพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากราคาตลาดมีความผนัผวน และอาจเกิดปัญหาเร่ืองการทําราคาตลาดให้ 

               ต่ําลงก่อนการเสนอขาย 
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                2)  เง่ือนไขของโครงการ ESOP Scheme ในครัง้นีเ้ป็นการให้สทิธิพนกังานท่ีจะเลือกรับสทิธินีห้รือไม่รับ 

                     สทิธินีก็้ได้ ใช่หรือไม ่

               3)   การจดัสรรหุ้น1.8ล้านหุ้นในครัง้นี ้เป็นกรณีบริษัทซือ้ให้พนกังานหรือให้สทิธิพนกังานซือ้เอง       ถ้า 

                      บริษัทฯ  ซือ้ให้แตกตา่งจากการให้หุ้นแก่พนกังานอยา่งไร 

                4)   บริษัทฯ สามารถประมาณการได้หรือไม่วา่ใน 3 ปี บริษัทฯ ต้องใช้คา่ใช้จ่ายประมาณเทา่ไหร่และ 

                      ผู้บริหารทัง้ 9 คนจะได้คนละ 180,000 หุ้น แล้วมีผู้บริหารคนอ่ืนได้อีกหรือไม่ ขอให้ระบใุห้ชดัเจน 

                5)   เหตใุดบริษัทฯ จงึไม่ระบใุนเอกสารวา่เป็นการให้โบนสั และให้ผู้ ท่ีได้รับมาซือ้หุ้นเพ่ือความชดัเจน 

                      และจะบนัทกึการประชมุอยา่งไร  

 ตอบ    1) จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นีมี้จํานวน 1,800,000หุ้นคดิเป็นร้อยละ 0.53 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย 

               ได้แล้วทัง้หมดของบริษัททัง้หมด ซึง่เป็นอตัราท่ีต่ํามากจงึเห็นวา่ไม่น่าจะมีการทําราคา    และในการ 

               เสนอขายหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะกําหนดจํานวนหุ้นท่ีพนกังานแตล่ะรายจะได้รับ     ดงันัน้ไม่วา่ราคา 

               ตลาดจะเปล่ียนแปลงไปเป็นจํานวนเทา่ใด พนกังานก็จะได้รับจดัสรรหุ้นตามจํานวนท่ีกําหนดเทา่นัน้  

               นอกจากนีพ้นกังานท่ีได้รับจดัสรรจะต้องถกูห้ามขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรร 1 ปี  ภายหลงัจากท่ีได้รับการ 

               เสนอขาย   และเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้เป็นราคาตลาดถวัเฉล่ีย 15 วนัย้อนหลงัซึง่โอกาสหรือการทําราคา 

               อาจเกิดขึน้ได้ยากเพราะต้องเป็นการทําอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีก้ารท่ีบริษัทฯ พจิารณาใช้ราคาตลาดเพ่ือ 

               ไม่ให้มีผลกระทบกบัพนกังานท่ีได้รับจดัสรรและผู้ลงทนุ      ซึง่บริษัทฯ เห็นวา่การกําหนดราคาเสนอ 

                ขายท่ีราคาตลาดเป็นการกําหนดราคาท่ีเป็นธรรมกนัทัง้สองฝ่าย       และการกําหนดราคาขัน้ต่ําไว้  

                เช่นนัน้  จะทําให้กระทบราคาตลาดเพราะวา่จะมี benchmark price ซึง่ดใูนแงข่องกลไกตลาดแล้ว 

                ไม่คอ่ยเหมาะสมเทา่ใด 
 

    2)  โครงการนีเ้ป็นความตัง้ใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเห็นวา่        บริษัทฯ ได้มีการเตบิโตท่ีผา่นมา 

                      หลงัจากวิกฤตท่ีิผา่นมาแล้ว3ปี เรามองวา่ในอีก3ปีข้างหน้าอาจเจออปุสรรคทางด้านมหภาคตามท่ี 

                      รับทราบกนัแล้ววา่  ในการเปลี่ยนแปลงตลาดโลกหรือในการรับภาวะวิกฤตติา่ง ๆ มีความสําคญัใน 

                      การเดนิหน้าของบริษัทมาก ฉะนัน้ในการท่ีเราจะให้โครงการ ESOP กบัผู้บริหารระดบัสงู      ซึง่เป็น 

                      แกนหลกัในการขบัเคล่ือน โดยการออกหุ้นเพ่ือเป็นแรงจงูใจ ในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้ผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้       

                      บริษัทฯ ไม่ได้ให้ฟรีแบบไมมี่เง่ือนไข และการท่ีผู้บริหารระดบัสงูจะได้รับ  จงึต้องมีตวัชีว้ดัหลกั(KPI)  

                      คือการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นถึงจะได้   เพราะหากผู้บริหารไม่สามารถทําได้ตามท่ีกําหนดไว้  

                      แล้วก็ไม่ได้รับจดัสรร โครงการนีเ้ป็นการจดัสรรหุ้น 1,800, 000 หุ้นตลอดระยะเวลา 3 ปี            ซึง่ 

                      คณะกรรมการบริษัทฯ  มองผลประโยชน์โดยรวมในแงข่องผู้ ถือหุ้น  และผู้บริหารท่ีจะเป็นแกนหลกั 

                      ในการขบัเคล่ือนบริษัทฯ  เพราะฉะนัน้อะไรท่ีเป็นการเก็งกําไรในราคาหุ้น เราจะไม่ทํา หากผู้บริหาร  
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                      สามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ นัน่หมายถึงผู้ ถือหุ้นก็จะได้มีมลูคา่มากเพราะฉะนัน้  ผล 

                      จากโครงการนีท่ี้ออก 1,800,000 หุ้นจะมีผลกระทบอยูเ่พียงร้อยละ 0.53 เทา่นัน้ 
 

                 3)  บริษัทฯ ไม่ได้ซือ้หุ้นให้พนกังาน      แตด้่วยขัน้ตอนการดําเนินการอาจดเูหมือนวา่บริษัทฯ ซือ้หุ้นให้ 

                      พนกังาน แตข่อให้พจิารณาวา่ถ้าหากผลประกอบการดี ผู้บริหารก็จะได้รับโบนสัเพิ่มขึน้ แตบ่ริษัทฯ  

                      กําหนดวา่โบนสัพิเศษท่ีบริษัทฯ ให้พนกังานนัน้ ขอให้นํากลบัมาซือ้หุ้นของบริษัทฯ     ซึง่บริษัทฯ ได้ 

                      จ่ายเงินให้กบัพนกังานไปแล้ว    และพนกังานก็ตกลงท่ีจะนําเงินนัน้กลบัมาซือ้หุ้นของบริษัทฯ  
 

                4)  คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้หากพนกังานสามารถทําตามตวัชีว้ดัหลกั ท่ีกําหนดได้ร้อยละ 100    จะได้รับ 

                     หุ้นท่ีประมาณ 600,000 หุ้นตอ่ปี ราคาหุ้นวนันีอ้ยูท่ี่ 22-23 บาท คา่ใช้จ่ายจะอยูท่ี่ประมาณ 12-13  

                     ล้านบาทก่อนหกัภาษี ขึน้อยูก่บัราคาหุ้นวา่อยูท่ี่เทา่ไหร่                 และเม่ือผู้บริหารได้รับสว่นแบง่ 

                     ผลประกอบการบริษัทฯ ต้องดี ราคาหุ้นก็ควรจะสงูขึน้    แตไ่ม่คดิวา่ประกาศออกไปแล้วราคาหุ้นจะ 

                     สงูขึน้ เพราะวา่ไม่ได้เป็นสาระสําคญัในช่วงแรกเพียงแตว่า่ผู้บริหารจะได้หุ้นนัน้ผลประกอบการต้อง 

                     ดีราคาควรจะสงูขึน้ 
 

                      4.1     จํานวนผู้บริหารท่ีอยูใ่นโครงการนีไ้ม่ได้มีอยู ่9 คน       จํานวนทัง้หมดท่ีดไูว้วา่ได้สทิธิในการ 

                                จดัสรรปีนีจ้ะมีอยูป่ระมาณ 30 กวา่คน และโครงการนีไ้ด้เผ่ือไปอีก 2  ปีข้างหน้า       หากมี 

                                พนกังานท่ีได้รับการเลื่อนขัน้มาอยูใ่นระดบัผู้บริหาร ก็เข้ามาอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีสทิธิรับจดัสรร 

                                เหมือนกนั ซึง่บริษัทฯ คาดการณ์วา่จนครบโครงการน่าจะมีผู้บริหารประมาณไม่เกิน 50 คน  

                                แตหุ่้นท่ีจดัสรรก็จํากดัอยูท่ี่ 1,800,000 หุ้น แตท่ี่ขออนมุตัเิพียง 9 คน        ด้วยเหตผุลท่ีวา่ 

                                ผู้บริหารระดบัสงูทัง้ 9 คนอาจได้รับการจดัสรรหุ้นเกินร้อยละ5 เพราะฉะนัน้จงึต้องขออนมุตั ิ

                                ไว้ลว่งหน้า       แตถ้่าได้รับจดัสรรไม่เกินก็สามารถจดัสรรตามท่ีได้รับนัน้ไป   ฉะนัน้ผู้ ท่ีได้รับ 

                                จดัสรรน้อยกวา่ร้อยละ 5 จงึไม่ได้นํามาขออนมุตัเิป็นรายบคุคล  
 

                        4.2      ท่ีปรึกษาการเงินชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ จํานวนหุ้น 180,000 หุ้นเป็นจํานวนหุ้นสงูสดุท่ีพนกังาน 

                                   ท่ีระบไุว้จะได้รับ แตท่ัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผลการประเมินการทํางานของพนกังานนัน้ๆ ด้วย 
 

5) การดําเนินการครัง้นีข้องบริษัทฯ เป็นการเสนอขายหุ้นให้กบัพนกังานโดยบริษัทฯ     สว่นการให้   

      โบนสัและพนกังานนําเงินโบนสั นี ้ กลบัมาซือ้หุ้นท่ีเสนอขาย เป็นขัน้ตอนการปฏิบตั ิจงึมิได้ระบ ุ

      ในเอกสาร    ทัง้นีบ้ริษัทฯจะบนัทกึและอธิบายให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนมากขึน้ 
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2.   คุณวีระ    ไชยมโนวงศ์     ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 

 ถาม  1)   ขอทราบลกัษณะการจดัสรรของโครงการนีว้า่เป็นการเสนอขายหุ้น และแบง่การเสนอขายออกเป็น  

                      2 ปี จํานวนหุ้นท่ีจะเสนอขายในแตล่ะปีอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 35 โดยผู้บริหารท่ีได้รับจดัสรรจะต้อง 

               ชําระเงินทนัที  แตไ่ม่สามารถขายหุ้นจํานวนดงักลา่วได้เป็นเวลา 1 ปี ใช่หรือไม่  

                2)   บริษัทฯ ยงัไม่ได้กําหนดวา่จะจดัสรรให้กบัพนกังานรายใดในแตล่ะปี ขึน้อยูก่บั KPI ใช่หรือไม ่

                3)   พนกังานท่ีได้รับจดัสรรในปีแรก จะได้รับจดัสรรในปีตอ่ๆ ไปโดยอตัโนมตัหิรือไม่                

    4)   ขอทราบข้อดีของการได้รับหุ้นจากโครงการนีเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัการท่ีผู้บริหารไปซือ้ในตลาด 

                       หลกัทรัพย์ฯ ซึง่การซือ้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สามารถซือ้ขายได้ทนัที 
  

 ตอบ  1)   บริษัทฯ จะเสนอขายเป็นเวลา 3 ปี แบง่ออกเป็นปีแรกไม่เกินร้อยละ35 โดยครัง้แรกจะเสนอขายใน 

                  ปี 2555       พนกังานท่ีได้รับการเสนอขายจะต้องชําระเงินทนัที  และพนกังานท่ีได้รับจดัสรรจะถกู 

                  ห้ามขายเป็นเวลา 1 ปี  

                 2)   พนกังานท่ีได้รับจะเป็นผู้บริหารระดบัผู้ช่วยผู้จดัการขึน้ไป  

                 3)   การพิจารณาของบริษัทฯ  เป็นการพิจารณาตามตําแหน่ง โดยพนกังานดงักลา่วจะต้องมีตําแหน่ง 

                       ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการขึน้ไป   ดงันัน้ หากพนกังานรายใดได้ตําแหน่งระดบัผู้ช่วยผู้จดัการในปีใด ก็ 

                       จะได้รับการพิจารณาในปีนัน้ๆ ด้วย 

4) โครงการนี ้ เป็นการจดัสรรหุ้นให้ โดยการอ้างอิงกบัผลการประเมินความสําเร็จ    ในตวัชีว้ดัหลกั  

กลา่วคือ ต้องสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทนุมากกวา่ผลตอบแทนท่ีควรจะเป็นสําหรับผู้ ถือ

หุ้น       ดงันัน้ เม่ือพนกังานทําได้ตามท่ีกําหนดไว้     บริษัทฯ ก็จะจ่ายผลตอบแทนพิเศษให้ และ

พนกังานก็จะนําผลตอบแทนพิเศษดงักลา่วมาซือ้หุ้น    ซึง่จะแตกตา่งจากการท่ีพนกังานต้องเอา

เงินสว่นตวัไปซือ้หุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ            นอกจากนี ้ผู้บริหารต้องสร้าง value added จงึ

จะได้รับผลตอบแทนพิเศษ  และผลตอบแทนพิเศษนีจ้ะอยูใ่นรูปหุ้น ในแตล่ะปีถ้าหากวา่ผู้บริหาร

ไม่สามารถทําได้ตามท่ีกําหนด อาจไมมี่การให้หุ้นเลยก็ได้   จงึเป็นไปได้วา่ในช่วง 3 ปีนบัแตนี่ไ้ป 

อาจไม่ได้จดัสรรเลย หรือถกูจดัสรรทัง้หมดก็ได้        โดยดจูากผลดําเนินงานของบริษัทฯ  วา่เป็น

อยา่งไรบ้าง        ซึง่บริษัทฯ เห็นวา่ผลประกอบการของบริษัทฯ คงจะดีตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ ถ้าเป็น

อยา่งนัน้ราคาหุ้นก็ควรจะเพิ่มตามไปด้วย 
 
3.  คุณสามพร     มณีไมตรีจติ       ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  
 

     ถาม    1)  หากเป็นตามท่ีชีแ้จงการเสนอขายหุ้นในครัง้นีข้องบริษัทฯ เป็นการท่ีบริษัทฯ นําเงินของบริษัทฯ ซือ้ 

                        หุ้นใช่หรือไม ่

                  2)  ใช้เงินของบริษัทฯ ซือ้หุ้นใช่หรือไม่  
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                  3)   ขอทราบหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการคํานวณเพ่ือกําหนดจํานวนหุ้นเสนอขายท่ี 1.8 ล้านหุ้น   และเสนอ 

                        ให้มีการขออนมุตัผิู้ ถือหุ้นเป็นรายปี ประมาณร้อยละ35  ตามท่ีบริษัทฯ มีแผนจะจดัสรรในแตล่ะปี 

                        ดงักลา่ว  เน่ืองจากเห็นวา่ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีผลกําไรดี ก็สมควรได้รับผลตอบแทน   แตห่ากปี  

                        2554  ผลประกอบการไม่ดี ก็ควรลดจํานวนหุ้นลง จงึเห็นวา่ควรให้นําเสนอขออนมุตัเิป็นปีตอ่ปี 
 

      ตอบ   1) จะกลา่วเช่นนัน้ก็ได้แตข่อให้พิจารณาดงันี ้  (1)   บริษัทฯ  มีการให้คา่ตอบแทนพิเศษแก่พนกังานท่ี 

                    ทําผลงานได้เกินกวา่ท่ีบริษัทฯ กําหนด ซึง่ถ้าหากวา่ บริษัทฯ ไม่ให้เป็นในรูปของหุ้นก็คงต้องให้เป็น 

                    เงินสดอยูแ่ล้ว แตบ่ริษัทฯ ต้องการให้พนกังานสร้างพนัธะผกูพนักบับริษัทฯ ตอ่ไปโดยการให้หุ้น และ 

                    การให้หุ้นนัน้บริษัทฯ ก็มีข้อกําหนดห้ามขายไว้ด้วย   (2) โครงการนีก้รรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารจะไม่ได้ 

                    รับการจดัสรร  ซึง่จะให้เฉพาะผู้บริหารเทา่นัน้      ฉะนัน้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจงึได้รับหุ้นไปด้วย  

                    แตก่รรมการอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ผู้บริหารจะไม่ได้รับ 
  

                2)  หุ้นนีเ้ป็นหุ้นท่ีให้กบัพนกังานท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการบริษัท ไม่ใช่กรรมการบริหาร  

                    เพราะฉะนัน้กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับจดัสรรหุ้นนี ้ใน 

                    สว่นของเหตผุลท่ีไม่นํามาขออนมุตัเิป็นรายปีนัน้เน่ืองจากกระบวนการเหลา่นีเ้ป็นไปตามกฎหมายใน 

                    เร่ืองของจดทะบียน แม้วา่บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุฯ ครัง้นี ้  ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ 

                    ทนัที      บริษัทฯ จะต้องรอผลประกอบการในปีถดัไปๆ เพ่ือนํามาพิจารณาดวูา่จะเป็นไปตามเกณฑ์ 

                    ท่ีกําหนดไว้หรือไม่      แล้วจงึดําเนินการเสนอขายจงึเป็นเหตผุลท่ีจะต้องขออนมุตัทิัง้จํานวนไว้เลย  

                    และให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการวา่ท่ีจดัสรรหุ้นตามเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้ หากต้องนํามาขอ 

                    อนมุตัเิป็นรายปี ก็จะทําให้ระยะเวลาของโครงการยาวออกไป 
 

               3)  สําหรับเร่ืองการพิจารณาวา่ตวัเลขควรจะเป็นท่ีเทา่ไร         บริษัทฯ ได้พยายามดวูา่ตวัเลขควรจะมี 

                    แรงจงูใจพอสมควร   สิง่ท่ีจะให้เพิ่มเม่ือเทียบกบัรายได้ควรจะอยูป่ระมาณเทา่ไร่ และเห็นวา่ควรอยูท่ี่  

                    ประมาณร้อยละ 10-20 จํานวน1,800,000 หุ้นท่ีเสนอหากแบง่ออกมาเป็น 3 ปี      หากใช้ราคาหุ้นท่ี 

                    20 บาท จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ10 ไม่ถึงร้อยละ 15          ซึง่เห็นวา่ไม่ได้มากมายแตเ่ป็นแรงจงูใจ 

                    พอสมควร    เหตผุลท่ีไม่ขออนมุตัเิป็นรายปี ก็มีเหตผุลดงันี ้ 
 

3.1 บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้ผู้บริหารเห็นวา่บริษัทฯ มีข้อผกูพนักบัพนกังานท่ีจะให้ โดยมีระยะเวลา 

3 ปีตดิตอ่กนั    หากให้เป็นปีตอ่ปี ไม่แน่ใจวา่ผู้บริหารจะรู้สกึเช่นไร 
 

3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความห่วงใยว่า หากผลประกอบการไม่ดีในปีหน้า  ผู้บริหารของบริษัทฯ 

จะได้หุ้นในราคาต่ํา ซึ่งเป็นไปได้น้อยมาก  เพราะเกณฑ์ในการจดัสรรหลกัท่ีบริษัทฯ กําหนด

ไว้นัน้ ใช้ ROIC (Return on invested capital) ซึ่งเปล่ียนไม่ได้  ตวัอย่างเช่น หาก

ผลตอบแทนของบริษัทฯ ในรูป ROIC ต่ํากวา่เป้าหมายจะสง่ผลให้โอกาสท่ีจะได้รับการ 



 

24 

 

 

 

จดัสรร ESOP Scheme ไม่เกิดขึน้ก็ได้จึงได้มีการกําหนด ROIC เป้าหมาย เป็น minimum 

ROIC ไว้ ซึ่งเป็นค่าท่ีสงูพอสมควร     อย่างไรก็ตามเม่ือผู้บริหารได้รับการจดัสรรหุ้นตาม 

ESOP Scheme นัน้หมายความวา่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีด้วย ซึง่

ควรจะสง่ผลตอ่ราคาหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึน้ด้วยนัน้คือเป้าหมายท่ีวางไว้ 

                            

เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงโดยจะแยกการลงคะแนนเสียง

ตามลําดบัวาระ ดงันี ้  
 
วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนักงานใน

ระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP Scheme 
 

                    ประธานฯ กลา่ววา่ในการลงคะแนนเสียงวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องแยกพิจารณาเป็น 2 เร่ืองคือ   
 

1.  การพิจารณาอนมุตักิารเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 1,800,000หุ้น         ให้แก่พนกังาน  

                         ในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย   ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

                         แก่พนกังาน (ESOP Scheme)      โดยรายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ   

                         ภายใต้โครงการ  ESOP Scheme  ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบั 5   ซึง่ต้องได้รับอนมุตัด้ิวย 

                         คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก 

                         เสียง    และไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้น รวมกนัเกินวา่ร้อยละ10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

                         ท่ีมาประชมุคดัค้าน 
 

 เม่ือไมมี่การซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน

เสียง ดงันี ้

ไม่เห็นด้วย                       5,822,600    เสียง 

งดออกเสียง               136,333    เสียง 

เห็นด้วย          180,796,239     เสียง 

 

ทัง้นี ้เม่ือรวมคะแนนเสียงแล้วปรากฏวา่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของ 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียง และไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้น รวมกนั 

เกินวา่ร้อยละ10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้าน 
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มติ   ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 1,800,000 บาท ให้แก่พนกังาน

ในระดับผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการ) ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท

และ/หรือบริษัทยอ่ย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

 

                   2.    การพจิารณาอนมุตักิารเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5  ของจํานวนหุ้น 
สามญัท่ีเสนอขายทัง้หมด      ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และ/หรือ

  บริษัทยอ่ย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) เป็นรายบคุคล  และจะต้อง ได้รับอนมุตัิ 

  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่  3  ใน  4  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี

  สทิธิออกเสียง  และไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ  5  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ

  ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านการออกใบสําคญัสทิธิในครัง้นี ้                

 

                     เม่ือไมมี่การซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้  ทีละคนเป็นรายบคุคล  

ซึง่ปรากฏผลดงันี ้ 

                     (1)   นายวีระยทุธ    กิตะพาณิชย์ 

ไม่เห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 

งดออกเสียง              136,333 เสียง 

เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 

                     (2)   นายยงเกียรติ ์  กิตะพาณิชย์ 

ไม่เห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 

งดออกเสียง              136,333 เสียง 

เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 
 

                     (3)   นางสาวนภสัร   กิตะพาณิชย์ 

ไม่เห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 

งดออกเสียง              136,333 เสียง 

เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 
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                     (4)   นายวรพจน์      ฉตัรชยักลุศริิ 

ไม่เห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 

งดออกเสียง              136,333 เสียง 

เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 

                     (5)    นายวสนัต์        ชวเจริญพนัธ์ 

ไม่เห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 

งดออกเสียง              136,333 เสียง 

เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 
 

                     (6)   นายวิชยั          ศรีมาวรรณ์ 

ไม่เห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 

งดออกเสียง              136,333 เสียง 

เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 

                     (7)   นายภากร        ทองเจริญ 

ไม่เห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 

งดออกเสียง              136,333 เสียง 

เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 

                     (8)   นางจิราพร       ศรีสมวงษ์ 

ไม่เห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 

งดออกเสียง              136,333 เสียง 

เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 
 

                    (9)   นายธนิต          วิริยรัต 

ไม่เห็นด้วย                      5,822,600  เสียง 

งดออกเสียง              136,333 เสียง 



 

27 

 

เห็นด้วย                        180,796,239 เสียง 
 
                       ทัง้นี ้เม่ือรวมคะแนนเสียงแล้วปรากฏวา่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง 

     ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ หรือ ร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมด 
 

                มต ิ  อนมุตักิารออกหุ้นสามญัเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกให้แก่                   

                             พนกังานเป็นรายบคุคล  
 
วาระที่ 10    พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ                โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่

ยังมิได้นําออกจาํหน่าย       และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน                
 

ประธานฯ กล่าวว่า เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเติม  ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการลดทนุ

จดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 76,713 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

คดิเป็นจํานวนเงิน 76,713 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจํานวน 340,000,000บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน 

339,923,287 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจํานวน 339,923,287 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไข

เพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 339,923,287 บาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหม่ืน

สามพนัสองร้อยแปดสบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 339,923,287 หุ้น  (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหม่ืน

สามพนัสองร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น     

 หุ้นสามญั 339,923,287 หุ้น  (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหม่ืน

สามพนัสองร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ ไม่มี หุ้น (-) 

 

 

ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

      ไม่เห็นด้วย                       5,812,600    เสียง 

งดออกเสียง              121,333       เสียง 
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เห็นด้วย                        203,659,129       เสียง 

 

                   มต ิ  อนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย และการแก้ไข 

                            เพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

 
วาระที่ 11   พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

                    ประธานฯ กลา่ววา่ เม่ือไม่มีการซกัถามเพิม่เตมิ  ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารเพิ่มทนุ 

จดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 1,800,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 1,800,000 หุ้น   มลูคา่ท่ีตราไว้ 

หุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจํานวน 339,923,287 บาท                   เป็นทนุจดทะเบียนใหม่เป็นจํานวน  

341,723,287 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 341,723,287หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท        และแก้ไขเพิ่มเตมิ 

หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 341,723,287 บาท (สามร้อยส่ีสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืน

สามพนัสองร้อยแปดสบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 341,723,287 หุ้น  (สามร้อยส่ีสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืน

สามพนัสองร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น     

 หุ้นสามญั 341,723,287 หุ้น  (สามร้อยส่ีสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืน

สามพนัสองร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ ไม่มี หุ้น (-) 

  

    ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้

      ไม่เห็นด้วย                       5,812,600    เสียง 

งดออกเสียง               136,333     เสียง 

เห็นด้วย                         180,806,239     เสียง 

 

                มต ิ   ท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 1,800,000 หุ้น   มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ  

1  บาท  จากทนุจดทะเบียนเดมิจํานวน 339,923,287 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ เป็น
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จํานวน 341,723,287 บาท และแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

 
วาระที่ 12   พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

                   ประธานฯ  กลา่ววา่   เม่ือไม่มีการซกัถามเพิ่มเตมิ    ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิาร 

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน  1,800,000 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพ่ือเสนอขายให้แก่พนกังานใน 

ระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) ภายใต้โครง 

การการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย    (รวมถึง 

พนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดงันี ้
 

                ไม่เห็นด้วย                                     0         เสียง 

งดออกเสียง                  20,333         เสียง 
เหน็ด้วย                               186,734,839         เสียง 

                        มต ิ   อนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 1,800,000 หุ้นมลูคา่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ตามท่ี      

                                 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

วาระที่ 13      เร่ืองอ่ืน ๆ   

ประธานฯ กลา่วเพิ่มเตมิวา่ ในวาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถาม หรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ในการประชมุครัง้นี ้ โดยจะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอ่ืน

ใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตั ิ และจะไม่มีการลงมตใิด ๆ ในวาระนี ้ ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในเร่ืองตา่ง ๆ และ

ประธานฯได้มอบให้ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ นําเสนอชีแ้จงและตอบข้อ

ซกัถามเป็นท่ีเข้าใจเรียบร้อย ดงันี ้  

 

    ถาม 1)    ขอทราบความชดัเจนในวาระท่ี 1 วา่เป็นการเสนอให้รับทราบ หรือเสนอให้รับรองรายงานการ  

        ประชมุฯ   

2) จากการท่ีลกูค้ากําหนดให้บริษัทฯ  ลดต้นทนุทกุปี  ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ก็มีรายจ่ายท่ีเพิ่มขึน้    

อยากทราบวา่บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการสร้างกําไร อยา่งไร  

ตอบ   1)  บริษัทฯ ได้ชีแ้จง ตามคําแนะนําของสํานกังานกฎหมายวา่  กฎหมายไม่ได้กําหนดวา่ต้องดําเนินการ 

                อยา่งไร  แตห่ลกัปฏิบตัทิัว่ไปจะเสนอเพ่ือให้รับรองรายงานการประชมุฯ  ดงันัน้ในปีถดัไปเพ่ือให้เกิด 

                ความเข้าใจท่ีถกูต้องตรงกนั  บริษัทฯ จงึเห็นควรให้กําหนดเป็นการรับรองรายงานสําหรับในปีถดัไป   

2)  การดําเนินธุรกิจด้านชิน้สว่นยานยนต์   ลกูค้าจะเสนอให้ลดราคาประมาณร้อยละ 3-5 ซึง่ถือ    เป็น 

      ธรรมเนียมปฏิบตั ิแตก็่ขึน้อยูก่บัการเจรจากบัลกูค้าวา่บริษัทฯ จะลดราคาได้เทา่ใด สําหรับกลยทุธ์ 



 

30 

 

      เพ่ือสร้างผลกําไรนัน้    ฝ่ายบริหาร    และพนกังานร่วมกนัดําเนินการ      (1) บริษัทฯ พยายามเพิ่ม 

      สดัสว่นของยอดขายให้มากขึน้     (2)  ดําเนินงานด้านการลดต้นทนุโดยเน้นการเพิ่มประสทิธิภาพ 

 

      กระบวนการผลติ (3) เน้นการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ การพฒันาบคุลากร และพฒันาใน 

      ด้านอ่ืน   อยา่งไรก็ตามสิง่สําคญัท่ีสดุคือ การร่วมแรง ร่วมใจ ของฝ่ายบริหารและพนกังานทกุคน 

  

                     เม่ือท่ีประชมุไมมี่เร่ืองอ่ืนใดซกัถามอีกแล้ว ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลา

มาร่วมประชมุ และอนมุตัข้ิอเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุเม่ือเวลา

16.30 น.          

 

                 

                           (นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัตสิขุ)                                    (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่) 

                  เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ                    ประธานท่ีประชมุ 

 

  

 
 
 


