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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2553 
 

วนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2553   ณ ห้องประชมุกฤษณา ชัน้ 2 สวิสโฮเตล็ เลอ คองคอร์ด 
เวลา 14.00 - 15.45 นาฬิกา  ถนนรัชดาภิเษก   ห้วยขวาง    กรุงเทพฯ   

 

 

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ แจ้งท่ีประชมุวา่
ขณะนี ้ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุทัง้ท่ีด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวมกนัจํานวน 104 ราย นบัจํานวนหุ้นท่ีถือ
รวมกนัได้ 241,549,307 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 80.52 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯแล้ว จงึได้เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 
 

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     
4.   นายวิชยั        ศรีมาวรรณ์    รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ 
5.  นางจิราพร       ศรีสมวงษ์      รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 



 
 

 7

และแนะนําผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ นางสาววิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกลุ และนางสาววิไลพร  
เชาว์วิวฒัน์กลุ จากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั มาอยูใ่นท่ีประชมุด้วย ซึง่พร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อ
ซกัถามหากมีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามประการใด  
 

ก่อนเข้าวาระการประชมุ ประธานฯได้แนะนํา นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัตสิขุ เลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่จะทําหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุครัง้นีต้อ่ท่ีประชมุ และมอบให้เป็นผู้ ชีแ้จงระเบียบการ
ประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 6 ในหนงัสือเชิญ
ประชมุ โดยมีสาระสําคญั ดงันี ้
 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นและการ
ปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วนั Record Date เพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. 
หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 16 มีนาคม 2553 โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

 

                ช่ือ                                                                  จํานวนหุ้นท่ีถือ                   ร้อยละ 

1)  บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จํากดั   79,999,200  26.67 
2)  ตระกลูกิตะพาณิชย์    77,759,400  25.92 
3)  กองทนุเพ่ือการร่วมลงทนุ   30,000,000  10.00  
4)  นายสทุธิพงษ์ เวศย์วรุตม์   11,380,000  3.79 
5)  Mr.Kenneth Rudy Kamon                9,715,200      3.24 
6)  Somer (U.K.) Limited      9,113,100  3.04 
7)  บริษัท หลกัทรัพย์ภทัร จํากดั (มหาชน)      7,937,700     2.65 
8)  Citibank Nominees Singapore Pte       7,879,900  2.63            

            Ltd-Thai Focused Equity Fund Ltd. 
9)  American International Assurance Co., Ltd.   7,811,800  2.60 
10) นายบํารุง ศรีงาน                              4,011,900     1.34 

                                                       รวม                             245,608,200                      81.87      

 
2. แนะนําท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ คือ นายพจิารณ์ สขุภารังษี จากบริษัท สํานกังาน

กฎหมายสยามซิตี ้ จํากดั มาอยูใ่นท่ีประชมุด้วย ซึง่พร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อซกัถามหากมีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถาม
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ประการใด และทําหน้าท่ี Inspector ในการประชมุฯครัง้นีด้้วย เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

2.1 กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
2.2 องค์ประชมุ 
2.3 ผู้ มีสว่นได้เสีย ไม่ได้ใช้สทิธิออกเสียง 
2.4 วิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงสอดคลองตรงกบัข้อบงัคบับรษัทฯ 
2.5 ดแูลให้มีการเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ และตรวจสอบผลของมตแิละ

ผลของการลงคะแนนเสียงจากบตัรลงคะแนน 
 

3. ระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยหนึง่หุ้นตอ่หนึง่คะแนนเสียง 
มตจิงึตดัสนิใจด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และการออกเสียงสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียง การลงคะแนนจะทําโดยเปิดเผยใช้วิธีชมืูอ โดยประธานฯ จะถามวา่ผู้ใดไม่เห็นด้วยก่อน ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็น
ด้วยจะต้องชมืูอพร้อมทัง้กรอกความเห็นลงในบตัรลงคะแนนในวาระนัน้ และสง่ให้เจ้าหน้าท่ี ถดัมาประธานฯ 
จะถามวา่ผู้ใดงดออกเสียง ผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงจะต้องชมืูอพร้อมทัง้กรอกความเห็นลงในบตัรลงคะแนนใน
วาระนัน้ และสง่ให้เจ้าหน้าท่ี 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียในวาระนัน้ ๆ ไมมี่สทิธิลงคะแนน เม่ือรวมคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และท่ีงดออกเสียง
แล้ว ให้นําไปหกัจากจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีเข้าประชมุ คะแนนเสียงท่ีได้ถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย  

ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 5 คน สามารถเสนอในเร่ืองหนึง่เร่ืองใด ให้พิจารณาเป็นเร่ืองลบัก็ได้ หากท่ีประชมุมีมตเิสียง
ข้างมากเห็นด้วย ก็ให้ดําเนินการลงคะแนนลบั 

เพ่ือให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการ บริษัทฯจะเก็บบตัร
ลงคะแนนในคราวเดียวหลงัเลกิประชมุฯ กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์กลบัก่อนขอให้สง่บตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี 
ยกเว้น วาระเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้กรณีท่ี
ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุฯและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานดงักลา่วผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ      

 

เม่ือเลขานกุารท่ีประชมุรายงานเรียบร้อยแล้ว ประธานฯได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม
เก่ียวกบัระเบียบการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้แจ้งไปแล้ว หรือไม่ และเม่ือไม่มีข้อ
ซกัถามใด ๆ ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุเป็นการลว่งหน้า 
ดงันี ้  



 
 

 9

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2552 ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธที่  
22 เมษายน 2552 

ประธานฯ กลา่ววา่ บริษัทฯ ได้สง่สําเนารายงานการประชมุฯ ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุแล้วตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 โดยรายงานการประชมุดงักลา่ว คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถกูต้องตามมตขิองท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ โดยเผยแพร่รายงานดงักลา่วผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้อง ซึง่ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด”   จงึขอเสนอให้ท่ี
ประชมุรับรองรายงานการประชมุฯ ซึง่ปรากฏผลการออกเสียงเป็นดงันี ้

ไม่เห็นด้วย                                    0    หุ้น 
งดออกเสียง                         0    หุ้น 
เห็นด้วย          241,549,307    หุ้น 
 

มต ิ   รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 
  

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 

ประธานฯ ได้แจ้งวา่ บริษัทฯได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 
ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2552 ของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 3 ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นรายงานท่ีถกูต้องและเพียงพอ จากนัน้ ประธานฯได้มอบให้นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์
กรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น 

นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ รายงานสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานปี 2552 ของบริษัทฯวา่ ในปี 
2552 บริษัทฯมีรายได้รวม 4,347.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 26.74 มีกําไรสทุธิ (หลงัหกัภาษี) 
314.44 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 50.47 สง่ผลให้บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 6,191.91 ล้านบาท หรือ
ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 2.65 โดยมีหนีส้นิรวม 3,323.74 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 12.53 และสว่น
ของผู้ ถือหุ้น 2,868.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 12.03 
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รายการสําคญัระหวา่งปี 2552  

1.   บริษัทฯเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

1.1 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 เก่ียวกบัการชะลอโครงการลงทนุ อนัเน่ืองมาจากภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ   
 

              1)   SAT: (1) โครงการร่วมลงทนุกบับริษัท KUSE IRON WORKS Co., LTD. (KUSE) ประเทศญ่ีปุ่ น  
                    เพ่ือก่อตัง้บริษัทใหม่มลูคา่โครงการลงทนุรวม 19.60ล้านบาท (2) โครงการลงทนุผลติเพลาข้าง- 
                    กลงึขึน้รูป  สําหรับรถบรรทกุขนาดมากกวา่ 1 ตนั มลูคา่โครงการลงทนุ 185 ล้านบาท 
              2)   ICP: โครงการลงทนุสร้างโรงหลอ่ผลติงานหลอ่ชิน้สว่นแหง่ใหม่ ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ 
                    จงัหวดัระยอง   มลูคา่โครงการลงทนุรวม 1,219 ล้านบาท  
  

1.2 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2552 เก่ียวกบัเร่ืองการปรับกําหนดการชําระเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินออกไป
อีก 1 ปี และปลอดชําระเงินต้นตัง้แตว่นัท่ี 31 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 โดยมีเง่ือนไข
การจ่ายเงินปันผลในช่วง Grace Period เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ และเตรียมความพร้อมสําหรับโครงการลงทนุในอนาคต 

 

2. คณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตักิารลงทนุปี 2552 จํานวนเงินรวม 737.70 ล้านบาท 
3.    รางวลัท่ีได้รับปี 2552 จากองค์กรภายนอก 

3.1 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2552 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระดบั “ดีเลศิ” ตดิตอ่กนัเป็นปีท่ี 2 (Corporate Governance Report) 

3.2 บริษัทฯได้รับรางวลัรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน่ รางวลับริษัทจดทะเบียนดีเดน่ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์   
และประกาศนียบตัรบริษัทจดทะเบียนดีเดน่ด้าน CSR จากงาน SET Awards 2009 ซึง่จดัโดย ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรางวลัคณะกรรมการแหง่ปี–ดีเดน่ ประจําปี 2551/52 จากโครงการ
ประกาศเกียรตคิณุคณะกรรมการแหง่ปี 2551/52 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

3.4 บริษัทและบริษัทยอ่ย(BSK)ได้รับเกียรตบิตัรมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม
ตอ่สงัคม พ.ศ. 2552 (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3.5 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (SBM BSK) ได้รับเลือกจากกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานให้เป็น “สถาน
ประกอบการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน” 
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3.6 บริษัทฯได้รับโลเ่กียรตคิณุองค์กรท่ีมีกิจกรรมพฒันาสงัคมดีเดน่ ปี 2551 จากกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

3.7 รางวลัท่ีได้รับจากลกูค้า 
(1) Best Quality Award from Honda& Direct Delivery Award from Isuzu (SBM) 
(2) Quality Award Excellent in Zero defects from Mitsubishi (BSK) 

 

เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2552     
 

มต ิ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี

สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม  2552 

ประธานฯมอบให้ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นําเสนองบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ รอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยไมมี่เง่ือนไข   
คณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนเพียงพอ ตาม
หลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามท่ีปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายงานประจําปี 2552   
                            

เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ปรากฏผลดงันี ้

ไม่เห็นด้วย                                    0    หุ้น 
งดออกเสียง                         0    หุ้น 
เห็นด้วย          241,549,307    หุ้น 

 
มต ิ    อนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552   

   
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงาน ปี 2552  

ประธานฯ มอบให้ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์  กรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ เสนอ 

นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ กลา่ววา่บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น เม่ือปรากฏวา่    
(1) ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร (2) บริษัทฯไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่(3) บริษัทฯมีกระแสเงินสด
เพียงพอท่ีจะจา่ยเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ในอนาคตด้วย โดยมีนโยบาย
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จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี และได้จดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองครบ
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว   

                       จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ บริษัทฯ มีข้อจํากดัทาง 
การเงินกบัสถาบนัการเงิน โดยได้ปรับกําหนดชําระเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินออกไปอีก 1 ปี อนัเน่ืองมาจาก
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผา่นมา โดยมีความจําเป็นต้องรักษาสภาพคลอ่งและกนัสํารองกระแสเงินสดไว้ 
เพ่ือรองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจท่ีกําลงัจะฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นยานยนต์ จงึเห็น
ควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2552 โดยงดจ่ายเงินปัน
ผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2552 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

 

เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ปรากฏผลดงันี ้

ไม่เห็นด้วย                                    0    หุ้น 
งดออกเสียง                         0    หุ้น 
เห็นด้วย          241,549,307    หุ้น 

 
มต ิ   อนมุตังิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2552 ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ เสนอ 
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ กลา่ววา่เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ ขอให้กรรมการท่ีครบวาระออก
จากตําแหน่งทัง้ 3 คน ออกจากห้องประชมุฯ และได้มอบให้ นายไพฑรูย์ ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สรรหาและคา่ตอบฯ เป็นผู้ นําเสนอ 

นายไพฑรูย์ ทวีผล กลา่ววา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ท่ีกําหนดให้กรรมการ
บริษัทฯ ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ทกุปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจาก
ตําแหน่งก่อน กรรมการบริษัทฯท่ีออกจากตําแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท 
ใหม่อีกก็ได้ 

 

สําหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งจํานวน 3 คน ได้แก่ 

1.  นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์   กรรมการ 
2.  นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์           กรรมการ 
3.  นายสรุะศกัดิ ์ เคารพธรรม กรรมการ 
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คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลกัการและวิธีการสรรหา โดย
พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คณุสมบตัขิองกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล
เข้ารับการเลือกตัง้กรรมการ เป็นการลว่งหน้า 3 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ               
ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย ได้ร่วมกนัพิจารณา
จากคณุสมบตัใินด้านตา่ง ๆ เป็นรายบคุคลอยา่งละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 คน มีความ
เหมาะสมด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตังิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ
ในช่วงท่ีผา่นมา ซึง่มีสว่นเกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั
บริษัทฯได้เป็นอยา่งดี (ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 6) และกรรมการทัง้ 3 คน ไม่มีคณุสมบตัต้ิองห้ามประการใด 
ไม่เคยถกูระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไม่เคยได้รับโทษจําคกุ หรือมี
ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีได้มาโดยทจุริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีสว่น
แขง่ขนักบัการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 3 คน ได้รับการ
พิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ โดยเสนอทีละคนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงทกุรายท่ี
เข้าร่วมประชมุ ทัง้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยมอบให้ Inspector เก็บบตัร
ลงคะแนนท่ีละคน ซึง่ปรากฏผล ดงันี ้     
 

1.   นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ 6,660,900 หุ้น และเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการ นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ ของดออกเสียงในวาระนี ้

  ไม่เห็นด้วย                                    0    หุ้น 
งดออกเสียง            6,660,900 หุ้น 
เหน็ด้วย           234,888,407   หุ้น 

2. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ 5,180,900 หุ้น และเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ ของดออกเสียงในวาระนี ้

ไม่เห็นด้วย                                    0 หุ้น 
งดออกเสียง            5,200,700 หุ้น 
เหน็ด้วย           236,348,607    หุ้น 
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3. นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม ของดออกเสียงในวาระนี ้     

ไม่เห็นด้วย                                    0    หุ้น 
งดออกเสียง                            19,800     หุ้น 
เห็นด้วย          241,529,507     หุ้น 

                                                  
มต ิ  อนมุตัเิลือกตัง้ให้ นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ และ                     

นายสรุะศกัดิ ์  เคารพธรรม  กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ มอบให้ นายไพฑรูย์  ทวีผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 
นําเสนอ เพ่ือขออนมุตับํิาเหน็จกรรมการปี 2552 และกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชดุยอ่ย ปี 2553 

นายไพฑรูย์   ทวีผล กลา่ววา่ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและคา่ตอบแทนฯ ซึง่ได้แก่ คา่บําเหน็จกรรมการประจําปี 2552 และคา่ตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเบีย้ประชมุ
สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯและกรรมการชดุยอ่ย โดยได้พิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ทัง้นี ้ ได้เปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืน ท่ีมี
ขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนัด้วยแล้ว เห็นควรเสนอขออนมุตัดิงัตอ่ไปนี ้ 

1. คา่บําเหน็จกรรมการประจําปี 2552 จ่ายเงินรวม 1.5 ล้านบาท  (ปี 2551 จ่ายเทา่กบั 2.5 
ล้านบาท) สําหรับกรรมการรวม 10 คน 

2. คา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2553 โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 8 ล้านบาท ดงันี ้

2.1 คา่ตอบแทนท่ีจา่ยเป็นรายเดือน สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
บริหาร  จา่ยเทา่กบัปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ประธานฯ             18,000 บาทตอ่เดือน     

 รองประธานฯ        12,500  บาทตอ่เดือน 

 กรรมการอ่ืนคนละ 10,000  บาทตอ่เดือน 

(2)  คณะกรรมการบริหาร 

 ประธานฯ              45,000   บาทตอ่เดือน 

 กรรมการอ่ืนคนละ  30,000   บาทตอ่เดือน 
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เว้นแตก่รรมการในคณะกรรมการบริหาร ท่ีเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับเงินเดือน 
 

        2.2   คา่ตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเบีย้ประชมุสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรม    
                การชดุยอ่ย จ่ายเทา่กบัปีท่ีผา่นมา 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 
 

                                    2.3   คา่บําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2553 จ่ายเงินรวม 2.5 ล้านบาท สําหรับ 
                                            กรรมการรวม 10 คน 

3. การจ่ายเงินคา่บําเหน็จกรรมการและเบีย้ประชมุในคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานฯ
ได้รับในอตัราสว่น 1.8 และรองประธานฯได้รับในอตัราสว่น 1.25 ของจํานวนท่ีจ่ายให้
กรรมการ 

 

มีการถาม และตอบ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

 1. คณุธีระพงษ์ นามโท ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ถาม  1) ขอทราบรายละเอียดของคา่บําเหน็จกรรมการท่ีเสนอขอในปี 2553 จํานวน 
2.5 ล้านบาท ซึง่เปรียบเทียบปี 2552 จ่ายเทา่กบั 1.5 ล้านบาท 

         2) ขอทราบปริมาณการประชมุตอ่ปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

ตอบ  1) เน่ืองจากปี 2552 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิเกฤตเศรษฐกิจ จงึเสนอให้
ลดคา่บําเหน็จกรรมการลง สําหรับปีนีค้าดวา่เศรษฐกิจจะดีขึน้ ซึง่จะสง่ผล
ให้บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึน้ จงึเห็นควรให้จ่ายเทา่กบัปี 2551 
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            2) กําหนดให้จดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯประมาณ 8 ครัง้ตอ่ปี คณะกรรม- 
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลประชมุประมาณ 6 ครัง้ตอ่ปี   คณะกรรมการ-                           
สรรหาและคา่ตอบแทนประชมุประมาณ 3 ครัง้ตอ่ปี   และคณะกรรมการ
บริหารเดือนละ 2 ครัง้  

                         

2. คณุวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ถาม  1)  คา่ตอบแทนกรรมการปี 2553 ได้รวมคา่บําเหน็จหรือยงั  
 2) โดยปกตกิารจา่ยบําเหน็จกรรมการจะกําหนดจ่ายหลงัจากทราบผลการ

ดําเนินงานแล้ว โดยอ้างอิงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือไม ่
           3) ขอให้อธิบายขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  

บริหาร และผู้บริหาร มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร                                               

 ตอบ   1) คา่ตอบแทนกรรมการปี 2553 ได้รวมคา่บําเหน็จแล้ว 
           2) สําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ ของบริษัทในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ มีหลายวิธีในการให้   บางบริษัทไม่ได้จ่ายคา่บําเหน็จแตไ่ปเพิ่ม
คา่ตอบแทนในการประชมุ สําหรับการจ่ายคา่บําเหน็จให้กรรมการของ
บริษัทฯ นัน้ ไม่ได้อิงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยในปีนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุฯพจิารณาการจา่ยบําเหน็จ
กรรมการปี 2553 ในครัง้นีด้้วย ซึง่รวมอยูใ่นคา่ตอบแทนกรรมการ 8 ล้าน
บาทแล้ว     

 3) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 คน มีกรรมการอิสระร้อย
ละ 50 มีหน้าท่ีหลกัในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ ซึง่จะมีการประชมุปีละ
ประมาณ 8 ครัง้ ในขณะท่ีคณะกรรมการบริหาร จะมีหน้าท่ีหลกัในการ
กลัน่กรองตดิตาม และกํากบัการดําเนินการของฝ่ายบริหาร      ก่อนนําเสนอ 

                   คณะกรรมการบริษัทฯ พิจาณาอนมุตัใิห้ความเห็นชอบ     ทัง้ใน แผนกลยทุธ์  
ผลการดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  เพ่ือให้เกิดความ
คลอ่งตวัของการดําเนินธุรกิจขององค์กร ซึง่จะมีการประชมุทกุเดือน  สว่น
ผู้บริหาร ท่ีมีตําแหน่งรองกรรมการผู้ อํานวยการขึน้ไปมีทัง้หมด 9 คน ซึง่นัง่
อยูใ่นท่ีประชมุนีด้้วย มีหน้าท่ีหลกัในการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
แผนกลยทุธ์ขององค์กรตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตั ิ  
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เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ปรากฏผล ดงันี ้

 ไม่เห็นด้วย                                     0    หุ้น 
 งดออกเสียง            4,011,900 หุ้น 
 เหน็ด้วย           237,537,407     หุ้น 
 

                     ทัง้นี ้เม่ือรวมคะแนนเสียงแล้วปรากฏวา่มีคะแนนเสียงเกิน 2 ใน 3 (หรือคดิเป็น                   
                     161,032,871.33 หุ้น) 

 
มต ิ   อนมุตัจิ่ายคา่บําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2552 และคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

ประจําปี 2553 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2553 

ประธานฯ มอบให้ นายปัญจะ เสนาดสิยั ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ       
ธรรมาภิบาล เป็นผู้ นําเสนอเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 
2553 

นายปัญจะ เสนาดสิยั กลา่ววา่ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี จากบริษัท
สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เน่ืองจาก (1) มีมาตรการ
ทํางานท่ีทดัเทียมกบัสํานกังานสอบบญัชีปัจจบุนัของบริษัทฯ (2) มีความตัง้ใจและแสดงออกถึงความต้องการ
ในการให้บริการ (3) วิธีเสนอคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีท่ีแตกตา่งกนั โดยถือวา่บตัรสง่เสริมการลงทนุเป็น
สว่นหนึง่ของงาน (4) คา่ธรรมเนียมรายปีอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัรายอ่ืน คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั มีความเหมาะสม  
จงึเห็นสมควรแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยแตง่ตัง้ นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิต (ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขทะเบียน 4195) และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4068) 
และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4323) แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2553 เป็นปีแรก     

ทัง้นี ้ มีคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีจํานวนทัง้สิน้ 1,170,000 บาท (ปี 2552 จ่ายเทา่กบั 1,450,000 บาท) 
โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว โดยผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอ่ืน ๆ 
แก่กลุม่บริษัท และไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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สําหรับบริษัทยอ่ย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จํากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม 
จํากดั (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั โดยทัง้ 3 บริษัทมีคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวม
เป็นเงิน 2,230,000 บาท (ปี 2552 จ่ายเทา่กบั 2,850,000 บาท) โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัร
สง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว และแตง่ตัง้ นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195)      
และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4068) และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ 
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4323) แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับ
ปี 2553 โดยผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอ่ืน ๆ แก่กลุม่บริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีสว่นได้เสียกบั
บริษัท/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 

                      ผู้ ถือหุ้น เสนอความเห็น ดงันี ้
 

1) คณุวีระ ไชยมโนวงศ์         ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

แสดงความเห็น โดยกลา่วชมเชยคณะกรรมกรรมบริษัทฯ ท่ีช่วยสนบัสนนุมาตรการลด
คา่ใช้จา่ย โดยลดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจําปี 2553 รวมเป็นเงินประมาณ 
900,000 บาท 

 

เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในเร่ืองนี ้ ซึง่ปรากฏผลดงันี ้

ไม่เห็นด้วย                                    0    หุ้น 
งดออกเสียง                         0    หุ้น 
เหน็ด้วย          241,549,307     หุ้น 

 
มต ิ อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 

และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน                  
4068) และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน                  
4323 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ                  
สําหรับปี 2553 และกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงิน 1,170,000 บาท                         
โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว       
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วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืน ๆ   

ประธานฯ กลา่วเพิ่มเตมิวา่ ในวาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถาม หรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ในการประชมุครัง้นี ้ โดยจะไม่มีการ
นําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตั ิและจะไม่มีการลงมตใิด ๆ ในวาระนี ้ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามใน
เร่ืองตา่ง ๆ และประธานฯได้มอบให้ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ ในฐานะกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ ชีแ้จงและ
ตอบข้อซกัถามเป็นท่ีเข้าใจเรียบร้อย ดงันี ้  
 

1. คณุสทุธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ถาม  ทราบวา่คโูบต้า จะย้ายฐานการผลติมาประเทศไทย 
      1) ปริมาณการผลติของรถคโูบต้า ในประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศไทย มีก่ีคนัตอ่ปี  
             2) กําลงัผลติของคโูบต้า ประเทศไทย มีเป้าหมายอยา่งไร  
            3) กรณี Eco Car บริษัทฯ จะมีกําไรเบือ้งต้นลดลงหรือไม่ และจะมีผลกระทบ

ตอ่บริษัทฯ อยา่งไร 
         4) บริษัทฯ มีโอกาสในการเพิ่มสว่นแบง่การตลาดของแหนบแผน่ ท่ีมีอยูปั่จจบุนั

ร้อยละ 12 อยา่งไร 
ตอบ  คโูบต้าในประเทศไทย จะใช้ช่ือ “สยามคโูบต้า” ผลติรถแทรกเตอร์ ขนาด 36  
        แรงม้า และในอนาคตจ ะมีขนาด 45 แรงม้าเพิ่มขึน้  
 

          1) คาดวา่ปริมาณการผลติ รถแทรกเตอร์ รวมประมาณ 28,000 คนั/ปี สว่นรถ 
แทรกเตอร์รุ่นอ่ืนมีการผลติท่ีญ่ีปุ่ น สําหรับผลติภณัฑ์ท่ีจะเพิ่มขึน้คือรถเก่ียว
นวดข้าว ซึง่มีการผลติประมาณ 2,000 คนัตอ่ปี 

    2) ใน 5 ปี ข้างหน้า คาดวา่จะมีการผลติรถแทรกเตอร์ รวม 50,000 คนั และ 
100,000 คนั ภายใน 10 ปี   

   3) มีผลกระทบกบั %GP เบือ้งต้นลดลงเลก็น้อยจากเดมิ แตจ่ะใช้  Economies 
of scale โดยการเพิ่มยอดขายและรับ Order มากขึน้ และควบคมุคา่ใช้จา่ย
ในการดําเนินการและบริหาร  ไมม่ากกวา่ % ยอดขายท่ีสงูขึน้  ดงันัน้ สว่น
ตา่งท่ีเกิดขึน้จะเป็นตวัเงินท่ีกลบัคืนมา           
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  4) ปัจจบุนัผู้ประกอบรถยนต์ เปล่ียนมาใช้สปริงขด (Coil Spring) แทน แหนบ
แผน่มากขึน้ ซึง่บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุในสปริงขดใน 2-3 ปีท่ีผา่นมา  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดของแหนบ
แผน่ ในขณะท่ีสว่นแบง่การตลาดของแหนบแผน่ในตลาดอะไหลร่ถยนต์ 
(After Market) มีประมาณร้อยละ 40   

 

2. คณุวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

ถาม   1) SAT มีโอกาสได้รับผลกระทบ อนัเน่ืองมาจากการแขง่ขนัเพ่ือเพิ่มสว่นแบง่
การตลาดรถยนต์ของจีน และอาจสง่ผลกระทบตอ่ตลาดรถยนต์ญ่ีปุ่ น      
เน่ืองจากลกูค้าสว่นใหญ่ของ SAT เป็นผู้ผลติรถยนต์ญ่ีปุ่ น       

         2) บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์ด้านการเมืองไว้ในผลประกอบการของบริษัท 
ท่ีคาดวา่จะดีขึน้แล้วหรือยงั    

           3) ปัจจบุนั สภาพคลอ่งของบริษัทฯ เป็นอยา่งไร 
          4) บริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะจ่ายเงนิปันผลหรือไม่ หากเง่ือนไขการชําระเงินกู้ ยืม

สถาบนัการะเงินในเดือนกรกฎาคม 2553 หมดแล้ว  

ตอบ   1)   ผลกระทบท่ีมีตอ่ตลาดรถยนต์ญ่ีปุ่ นคงเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากคณุภาพรถยนต์
ของจีนยงัไม่เป็นท่ียอมรับ ประกอบกบัศนูย์บริการ/ ซอ่มบํารุง ยงัไม่ครอบคลมุ
พืน้ท่ี อยา่งไรก็ตามจดุเดน่ของจีนคือมีราคาขายท่ีถกูกวา่รถยนต์ของญ่ีปุ่ น มาก    

              2) ได้มีการประเมินสถานการณ์ด้านการเมือง ไว้แล้ว โดยภาพรวมในปี 2553   
คาดวา่ประเทศไทยจะมียอดการผลติรถยนต์ 1.4 ล้านคนั มีสดัสว่นสง่ออกร้อย
ละ 60 และภายในประเทศร้อยละ 40 หากการเมืองยืดเยือ้ อาจกระทบกบั 
GDP ของประเทศร้อยละ 0.5 – 1 หรือเทียบเทา่การผลติรถยนต์เพ่ือ
ภายในประเทศ 30,000 – 50,000 คนั ซึง่มีผลกระทบไม่มาก      

            3) ประมาณการยอดขาย 6 เดือนแรกคอ่นข้างดี ทําให้สภาพคลอ่งของบริษัทฯ 
อยูใ่นเกณฑ์ดี มีเงินสดหลายร้อยล้านบาท        สําหรับ 6 เดือนหลงั หากมี
ผลกระทบทางการเมือง ก็คงมีผลกระทบไมม่ากนกั 

 4) หากผลประกอบการของบริษัทฯ ดีตอ่เน่ืองก็อาจจะจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น
ได้    
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3. คณุธีระพงษ์ นามโท ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

ถาม       ปัจจบุนักําลงัการผลติของบริษัทฯ สามารถรองรับการผลติรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ 
จาก ล้านคนัเป็น 1.6 ล้านคนั ได้หรือไม่  

ตอบ        ปัจจบุนัอตัราการใช้กําลงัการผลติเฉล่ียทกุสนิค้าอยูป่ระมาณร้อยละ 80 ซึง่
หากมีการเพิ่มการผลติรถยนต์จาก 1.4 ล้านคนัเป็น 1.6 ล้านคนั กําลงัการ
ผลติโดยรวมของบริษัทฯ สามารถรองรับได้ระดบัหนึง่  

 

4. คณุปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ถาม         แผนการลงทนุของ Ford และ GM ท่ีจะมาลงทนุเพิ่มในประเทศไทยมี
ผลกระทบกบั SAT อยา่งไร 

ตอบ         สําหรับ Ford คงไม่มีผลกระทบเพราะปัจจบุนั Ford มีการผลติอยูใ่น
ประเทศแล้ว สว่น GM Pickup จะไม่ได้ประกอบร่วมกบั Isuzu แล้ว ซึง่ทาง
บริษัทฯ ได้มีการพดูคยุเก่ียวกบัโอกาสการผลติ Axel Shaft ให้กบั GM  

 
เม่ือท่ีประชมุไมมี่เร่ืองอ่ืนใดซกัถามอีกแล้ว ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลา

มาร่วมประชมุ และอนมุตัข้ิอเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุเม่ือเวลา
15.45 น.    

                               

                 
                           (นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัตสิขุ)                                    (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่) 
                  เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ                    ประธานท่ีประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




