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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2553
ของ
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

: วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.
: ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง เลขาที่ประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทําหน้าที่เป็นประธานที่
ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการคือ คุณวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 และบริษัทฯ ยังมิได้
แต่งตัง้ กรรมการท่านใดให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด ที่กาํ หนดไว้วา่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องให้ประธานกรรมการทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทําหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุม นายทนง ลี้อิสสระนุกูล (ผู้ถือหุ้น) จึงเสนอชื่อ นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ ทําหน้าทีเ่ ป็นประธานในที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ เป็นประธานที่ประชุม
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ ประธานทีป่ ระชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดี
เสมอมา พร้อมนี้ได้แจ้งจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจาํ นวน 96 ราย นับรวมจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 56,500,567
หุ้น เท่ากับร้อยละ 73.74 ของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจํานวนทั้งสิ้น 76,625,000
หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จําหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม
และให้เลขาที่ประชุมแนะนําคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกีย่ วข้องทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้
- กรรมการเข้าร่วมประชุม จํานวน 10 ท่าน จากทั้งหมด 14 ท่าน
1. นายฮิโรยูกิ
นาคาโนะ
กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
3. นายโคอิจิ
นางาโนะ
กรรมการ
4. นายเกียรติ
ชินโน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
6. นายกฤษดา
วิศวธีรานนท์
กรรมการอิสสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายโชคชัย
ตั้งพูลสินธนา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุชาติ
พิศิษฐวานิช
กรรมการอิสระ
9. นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
10. นายพิจารณ์
สุขภารังษี
กรรมการอิสระ
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- ผู้บริหาร
ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
นายชิเกะฮิโระ โคบายาชิ
ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาด
นายยาซุฮิโระ
อามาโนะ
ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พมิ พ์
นายโนบูฮิโระ
ทาคาฮาชิ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท นางนงเยาว์ อภิรัมย์
- ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด
นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษากฎหมาย ทีจ่ ะทําหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีทมี่ ีข้อโต้แย้ง คือ นางมนัญญา ธิตินันทวรรณ
ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น
นางสาววินติ า พงศ์ไชยยง
ตัวแทนชุมชนท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง
คุณสายัณ
นพขํา
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายวิษณุ
ภู่พันธ์
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน
คุณพรชัย
โหสุข
เพื่อให้การประชุมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขาที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติ
ในแต่ละวาระดังนี้
- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบ
ฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม
- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย“ และ “งดออก
เสียง “ ดังกล่าวไป หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จํานวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
“เห็นด้วย” ในวาระนั้น ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่
ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
สําหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนํา
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกั ถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทีต่ ้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครัง้
อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเข้าตาม
วาระนั้น ๆ
ประธานฯ นําที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลําดับต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรือ่ งอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง
56,513,767
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
-

หุ้น
หุ้น
หุ้น

ท่านประธานได้มอบหมายให้นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้ดําเนินการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 2
ถึง ระเบียบวาระที่ 7
หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. แล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็น
จํานวน 117 ราย นับรวมจํานวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 57,095,371 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.51 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ได้เสนอรายงานเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฎใน
รายงานประจําปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้
เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวีดิทัศน์ในรูปของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้
ในปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ที่ -2.8% จากปัญหาวิกฤติทางการเงินเลห์แมนบรา
เธอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา จากกราฟตัวเลขลดลงเป็นลําดับตั้งแต่ปี 2548 - 2552 จาก 2.5 – 2.8 ปัจจุบันมีการคาดการณ์ ที่ 4.5 5 ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม
สําหรับยอดขายรถยนต์ปีที่ผ่านมา มียอดขายทัง้ สิ้น 1.137 ล้านคัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 18% แบ่งเป็นยอดขาย
ภายในประเทศ 0.55 ล้านคัน ลดลง 24% และเป็นยอดส่งออก 0.59 ล้านคัน ลดลง 11% สําหรับยอดขายช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาของ
ปีนี้คือช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ซึง่ ตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นมาก โดยมียอดขาย 0.38 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 55%
แบ่งเป็นการขายในประเทศ 0.17 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 55% ยอดขายส่งออกเป็น 0.22 ล้านคัน เพิม่ ขึ้น 56% หากพิจารณาเป็นรายไตร
มาส จะเห็นปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 และเมื่อพิจารณาจากกราฟรายเดือนของปี 2551 เทียบกับปี
2552 จะเห็นกราฟเป็นรูปตัว X โดยปี 2551 กราฟจะแสดงยอดสูงมาหาต่าํ ส่วนปี 2552 กราฟแสดงยอดจากต่าํ ไปหาสูง ส่วนยอดการ
ผลิตรถยนต์ มียอดผลิต 0.99 ล้านคัน ลดลง 28% ยอดผลิตรถยนต์ ในช่วง 3 เดือนแรก ปรับตัวดีขึ้นลักษณะเหมือนยอดขาย มียอด
ผลิตที่ 0.38 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 92% และเมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวลงและปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ
ในส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1.535 ล้านคัน ลดลง 9% ส่วนยอดขายในไตรมาสสุดท้าย หรือ 3 เดือนแรกของปีนี้ คือ
เดือนมกราคม ถึง มีนาคม มียอดขาย 0.47 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 31% ในรายไตรมาสก็มแี นวโน้มแบบเดียวกับรถยนต์ คือปรับตัวลดลง
และปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 แต่ที่ต่างกันคือการปรับตัวลดลงไม่มากเหมือนรถยนต์ เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน แนวโน้มจะ
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เหมือนกันคือมีการปรับตัวดีขึ้นในช่วง3 - 4 เดือนสุดท้าย ยอดผลิตในปี 2009 มียอดผลิตที่ 1.631 ล้านคัน เทียบกับปี 2008 ลดลง
14% ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มียอดผลิตที่ 0.48 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 25.02% เมือ่
พิจารณาเป็นไตรมาสก็มีการปรับตัวเพิม่ ขึ้นเช่นกัน เทียบกับปี 2008 ลดลง 7.64%
ในปี 2009 บริษัทมียอดขายทัง้ สิ้น 7,286 ล้านบาท ลดลง 7.69% มีกําไรสุทธิ 957 ล้านบาท ลดลง 13.76% จะเห็นได้วา่
ยอดขายลดลงแต่กําไรลดลงน้อย เหตุผลหลักคือบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะอย่างยิง่ การนําระบบการพัฒนาการ
ผลิตที่เรียกว่า ระบบ SNAP มาใช้ ซึ่งมีการพัฒนาการผลิตตลอดเวลา มีการขจัดความสูญเปล่าต่าง ๆ และทุกคนทุ่มเทในการลด
ค่าใช้จา่ ย ลดความสูญเปล่าต่าง ๆ จนทําให้ได้ผลการดําเนินงานที่น่าพอใจ
โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 583.67 ล้านบาท สัดส่วน 8.01%เพิ่มขึน้ 6.68% กิจการโคมไฟ
มียอดขาย 6,300.58 ล้านบาท สัดส่วน 86.47% ลดลง 7.99% กิจการแม่พิมพ์และศูนย์วจิ ัยพัฒนา มียอดขาย 402.11 ล้านบาท
สัดส่วน 5.52% ลดลง 19.38% รวม 7,286.37 ล้านบาท ลดลง 7.69%
บริษัทมีการลงทุนใน ที่ดิน 111.76 ล้านบาท , สิ่งปลูกสร้าง 2.36 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์ 195.06 ล้านบาท ลดลง
67.33% แม่พิมพ์และเครื่องมือ 122.35 ล้านบาทลดลง 30.42% อื่นๆ 1.56 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 433.11 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา 45.14%
การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 มีพนักงานชาย จํานวน 1,377 คน เพิ่มขึ้น 66 คน พนักงานหญิง 1,141 คน เพิ่มขึ้น
108 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 30 คน ลดลง 1 คน รวม 2,548 คน เพิ่มขึ้น 173 คน จะเห็นได้วา่ ถึงยอดขายจะลดลงแต่พนักงานเพิม่ ขึ้น
เนื่องจากในช่วงหลัง ๆ บริษัทมีการปรับตัวดีขึ้น
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
- รางวัลนายจ้างดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และนายจ้างดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทํางาน
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี
2552 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 6 และในปี 2553 นี้ บริษัทจะ
ได้รับรางวัลนี้ด้วยเช่นกัน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
- รางวัลโล่ห์ทองแดง 1 ล้านชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจําปี พ.ศ. 2552 จาก
กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4
- รางวัลการส่งมอบดีเลิศ ประจําปี 2552 จากบริษัท สยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จํากัด ได้รับเมื่อ ธันวาคม 2552
- รางวัลคุณภาพ (Quality Award) จากบริษัท มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ จํากัด ได้รับเมื่อ มกราคม 2553
- รางวัลคุณภาพ (Quality Award) จากบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากัด ได้รับเมื่อ กุมภาพันธ์ 2553
- รางวัลคุณภาพ (Quality Award) จากกลุ่มบริษัทฮอนด้า (รวมทัง้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ) ได้รับเมื่อ
มีนาคม 2553
- รางวัลส่งมอบดีเลิศ (Delivery Award) จากบริษัท ไทยซูซกู ิ มอเตอร์ (จํากัด) ได้รับเมื่อ มีนาคม 2553
ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึง่ มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุปดังนี้
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คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์
(ผู้รับมอบฉันทะ)

จากข่าวที่บริษัทจะมีแผนการลงทุนในต่างประเทศ ขอให้บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับโครงการนี้ เช่น งบการลงทุน

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในหลายประเทศ ได้แก่ เวียตนาม ลาว อินโดนีเซีย อินเดีย
แผนการลงทุนในประเทศอื่น บริษัทกําลังศึกษาอยู่ แต่ยงั ไม่ได้ตดั สินใจ เนื่องจากต้อง
ศึกษาร่วมกับบริษัทแม่ (Stanley Electric Co.,Ltd.) โดยบริษัทมองว่านี้ยังมีโอกาสทาง
ธุรกิจอยู่มากพอสมควร

คุณบุญประสิ
Margin
ทธิ์ (กํ
โรจนพฤกษ์
าไรขั้นต้น) ขอโ
(ผู้รับมอบฉันทะ)

โครงการอีโคคาร์ ซึง่ เข้าใจว่ากําไร (Margin) จะต่าํ กว่า margin ทั่วไปของบริษัท
หากทําการผลิตเพิม่ ขึ้นในระยะยาว จะทําให้ margin โดยรวมของบริษัทลดลงด้วย
หรือไม่

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมโครงการอีโคคาร์ เพื่อให้เศรษฐกิจ
ประเทศไทยและเอเชียเติบโตขึ้น การที่จะทําให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเติบโตขึ้นจึง
ต้องมีการลงทุน และวางมาตรการ ทั้งในส่วน Low cost ซึ่งเท่าทีท่ ราบรัฐบาลศึกษาการ
นําเข้ารถประเภทนี้มาขาย หรือ ผลิตในประเทศไทยเอง การรองรับส่วนนี้ผู้ผลิตต้องขาย
รถประเภทนี้ในราคาที่ตา่ํ ลง ซึง่ รวมถึงผลิตภัณฑ์โคมไฟของบริษทั ด้วย เมื่อราคาขายถูก
ลดลง และบริษัทต้องการรักษากําไรไว้ บริษัทจําเป็นต้องลดต้นทุนลงโดยการใช้กิจกรรม
ลดต้นทุนภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทจะลดต้นทุนให้ได้แม้จะลดเพียงแค่ 1 บาท บริษัท
จะทําเพื่อเพิ่มกําไรไว้ให้ได้

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์
(ผู้รับมอบฉันทะ)

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นทิศทางของ E20 , E85 , Hybrid หรือ อีโคคาร์ จะมี
ผลต่อบริษัทอย่างไร การช่วยเหลือทางภาษีที่แตกต่างกันจากทางภาครัฐ

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ในส่วนของทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ต่อไปจะเน้นที่ Hybrid และ อีโคคาร์ และมีแนวโน้มที่
จะขยายและผลิตรถประเภทนี้มากขึ้น จํานวนการผลิตของลูกค้าจะเป็นสิ่งสําคัญต่อยอดขาย
ของบริษัท โดยบริษัทคาดหวังในเรื่องความเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อการ
วางแผนที่มั่นคงของลูกค้า

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์
(ผู้รับมอบฉันทะ)

งบลงทุนของบริษัทในประมาณ 1-3 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับโครงการอีโคคาร์
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นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

อันดับแรกจะมีการวางแผนเพื่อรองรับการผลิตอีโคคาร์ โดยข้อมูลล่าสุดทางลูกค้า ซูซูกิ และ
มิตซูบชิ ิ มีการผลิตเพื่อรองรับโครงการนี้ ส่วนของบริษัทมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะได้รับ
การสั่งซื้อจากลูกค้า 2 รายนี้ และบริษัทกําลังพิจารณาการลงทุนเพื่อรองรับโครงการนีเ้ ช่นกัน
รายละเอียดคงต้องดูแนวโน้มโครงการนี้กอ่ น

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

ขอดีใจที่พนักงานได้รับความเอื้อเฟื้อในเรื่องที่จอดรถจักรยานยนต์ และ หลังคาที่สะพานลอย
และ ชื่นชมที่บริษัทได้รับรางวัลจํานวนมาก แต่อยากให้บริษัทได้รับรางวัล Best Dividend
Payment Award
อยากทราบตัวเลขอุตสาหกรรมถึงปัจจุบัน เดือนเมษายน 2553 ยอดผลิต ของบริษัทหรือผู้ผลิต
เพิ่มขึ้นเท่าใด ขอให้ตอบได้เท่าทีไ่ ม่ขัดต่อกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สํานักงาน กลต.

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

จากข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมล่าสุด เดือนเมษายน 2553 ยอดผลิตรถยนต์ 105,007 คัน
เทียบกับเดือนเมษายน 2552 ที่มยี อดผลิต 53, 644 คัน เพิม่ ขึ้น 95.75% เดือนพฤษภาคม
2553 ยอดผลิตรถยนต์ 132,165 คัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ที่ผลิต 61,752 คัน
เพิ่มขึ้น 114.03% อยูใ่ นเกณฑ์ทคี่ ่อนข้างมาก เนื่องจากเดือนเมษายนปีที่แล้วเป็นช่วงที่ตกต่ํา
ที่สุดของการผลิตรถยนต์ สําหรับรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2553 ผลิต 139,397 คัน
เพิ่มขึ้น 21.90 % เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิต 154,062 คัน เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2552
121,692 เพิม่ ขึ้น 26.60% ในส่วนของรถจักรยานยนต์จะเปลี่ยนแปลงไม่มาก

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

นิสสัน อีโคคาร์ ที่เพิ่งเปิดตัว บริษัทผลิตให้ดว้ ยหรือไม่

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทได้ส่งมอบ High mout Stop lamp (ชุดไฟเบรกดวงที่ 3 ) ให้ นิสสันอีโคคาร์
(นิสสัน มาร์ช ) ที่ได้ส่วนแบ่งน้อยเนื่องจากรถรุ่นนี้ได้ถูกกําหนด Spec และ maker layout มา
ตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่น ทําให้ไม่สามารถมายื่นราคา (Bid) ได้ในประเทศไทย

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

จากรายงานการประชุมปีที่แล้ว หน้า 3 ที่บริษัทมองอุตสาหกรรมรถยนต์จะลําบากอย่างนี้อยู่
ประมาณ 2 ปี และมีลักษณะเป็น V shape ไม่ใช่ U shape เข้าใจว่าปัจจุบันคงไม่เป็นเช่นนั้น
แล้วคงเป็น V shape แล้วใช่หรือไม่
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คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธากรรมการบริหาร)

ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยความเห็นส่วนตัว ยังมองว่าน่าจะยังต้องใช้เวลาอีกระยะที่จะตอบ
ได้ ว่าดีขึ้น เนื่องจากยังมีหลายอย่างทีต่ ้องเผชิญ ทั้งสถานการณ์ในประเทศยังต้องติดตาม
ภาวะการเมืองที่ยงั เป็นไม่นิ่ง นอกจากนี้ตลาดรถยนต์มีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
โดย มีสัดส่วนตลาดในประเทศ ประมาณ 40 - 45% และตลาดส่งออก ประมาณ 55 - 60%
สําหรับบริษัทส่วนหนึ่งยังต้องพึ่งตลาดส่งออกด้วย สิ่งที่บริษัทเป็นห่วงคือภาวะในต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นทางยุโรป ได้แก่กลุ่ม PIG คือ ประเทศโปรตุเกส (Protugual),ไอร์แลนด์ ( Island )
และ กรีซ ( Greece) ที่อาจจะกระทบไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ส่วนทางอเมริกาทีย่ ังไม่ฟื้น
ตัวดี ทําให้ยงั เร็วเกินไปที่จะตอบ อาจจะเป็น V shape U shape หรือ W shape การส่งออก
บริษัทส่งผ่าน car maker ไปในหลายตลาดได้แก่ ตลาดยุโรป ตลาดตะวันออกกลาง และ
ออสเตรเลีย เนื่องจากปัจจุบันเมือ่ ตลาดใดเกิดวิกฤตจะส่งผลกระทบไปยังโซนอื่น ๆ เห็นได้จาก
ภาวะวิกฤตเลห์แมน ที่กระทบไปทั่วโลก ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ ราคาหุ้นบริษัทร่วงลงไป
ถึงราคา 40 บาท ทําให้ยังอยู่ในภาวะจับตามองสถานการณ์ต่างๆ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรือ่ งอื่นใดอีก ประธานฯ จึงถือว่าทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ ประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําปี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการ
ประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวีดิทศั น์แสดงข้อมูลดังนี้
(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ส่วนแบ่งผลกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
กําไรสุทธิสําหรับปี

31 มีนาคม 2553
(พันบาท)

31 มีนาคม 2552
(พันบาท)

เปลี่ยนแปลง
(%)

4,597.89
8,441.50
1,132.91
1,179.66
7,261.84
8,441.50
7,286.37
5,715.73
1,570.64
513.98
92.75
1,308.61
957.44

3,337.92
7,496.47
719.47
737.81
6,758.65
7,496.47
7,893.74
6,249.51
1,644.23
584.96
63.63
1,406.50
1,108.63

37.75
12.61
57.46
59.89
7.45
12.61
(7.69)
(8.54)
(4.48)
(12.13)
45.76
(6.96)
(13.64)
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ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึง่ มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดงั นี้
คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

เสนอให้ในรายงานประจําปี หน้าข้อมูลสําคัญทางการเงิน ควรเพิม่ อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น และ อัตราสินทรัพย์หมุนเวียน
เนื่องจากจะทําให้ดูข้อมูลง่ายในเรื่องหนี้สินหมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียน อีกทั้งยังจะทําให้
พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล หรือการเพิ่มทุนได้

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.16 และอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 4.06 ซึง่
ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปีหน้า 58

คุณวุฒชิ ัย พีรพัฒนภูมิ
(ผู้ถือหุ้น)

จากยอดขายที่ลดลงประมาณ 7% แต่จากรายงานประจําปี ข้อ 8 หน้า 39 เรื่องลูกหนีก้ ารค้า
ทําไมเพิ่มขึ้นจาก657 ล้านบาท เป็น 1,190 ล้านบาท โดยเฉพาะลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนด
ชําระน้อยกว่า 3 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 140 ล้านบาทเป็น 254 ล้านบาท

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

จากกราฟแสดงภาวะอุตสาหกรรมในช่วงต้นปี ยอดขายลดลง และปรับดีขึ้นในไตรมาส3
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 (มกราคม –มีนาคม) ที่ยอดขายกลับคืนมาดีกว่าเดิม เมื่อ
ยอดขายเพิ่มขึ้น ยอดลูกหนี้การค้าจึงเพิ่มขึ้นตามมา ส่วนทีเ่ ป็นห่วงเรื่องหนีจ้ ะมีปัญหา
บริษัทไม่มีการตั้งสํารองเนื่องจากเชื่อมั่นการเรียกเก็บหนี้ได้ เนื่องจากลูกค้าทุกรายเป็น
บริษัทใหญ่และได้รับความเชื่อถืออย่างมาก

คุณวุฒชิ ัย พีรพัฒนภูมิ
(ผู้ถือหุ้น)

โดยรวมบริษัทใช้กําลังการผลิตเท่าใด และส่วนทีเ่ หลืออยู่จะสามารถรองรับการผลิตได้อีกกี่
ปี ต้องลงทุนเพิ่มหรือไม่ ใช้เงินลงทุนประมาณเท่าใด

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

กําลังการผลิตแปรผันไปตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า ที่เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ เมื่อ
สถานการณ์นงิ่ แล้ว คําสั่งซื้อจากลูกค้าน่าจะมีเสถียรภาพขึ้น กําลังการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้น
แต่ปัจจุบันข้อมูลที่ได้มายังไม่มากพอที่จะต้องขยายโรงงาน เพราะยังสามารถรองรับได้อยู่
และตอนนี้ยังอยูใ่ นช่วงพิจารณาข้อมูลจากลูกค้า

คุณอภิชาต ลี้อิสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

กําลังการผลิตใช้อยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างสูง ประมาณ 80- 85% อาจมีการขึ้นลงในแต่ละวัน ซึง่
ปัจจุบันยังสามารถรองรับการผลิตของลูกค้าได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีกจิ กรรม SNAP ที่จะ
มาช่วยในเรื่องปรับปรุงการผลิตด้วย
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คุณวุฒชิ ัย พีรพัฒนภูมิ
(ผู้ถือหุ้น)

จากยอดการลงทุนในปี 2552 ในที่ดิน 111.76 ล้านบาท อยากทราบว่าอยู่ที่ไหน และ
วัตถุประสงค์ของการซื้อ และการลงทุนในเครื่องจักร ลดลงจาก 597 ล้าน เป็น 195 ล้าน
บาท ทําไมถึงใช้น้อยลง

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ที่ดินที่ซื้อเป็นพื้นที่ตดิ กันอยูด่ ้านหลังสุดของบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต หาก
เห็นแนวโน้มยอดขายและคําสัง่ ซือ้ จากลูกค้า จะสามารถลงทุนต่อได้เลยในอนาคต ทั้งนี้
ได้รับความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลางดูแลเรื่องการขออนุญาต
ก่อสร้าง และปีที่แล้วเป็นจังหวะที่เหมาะสม เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ํา และบริษัทมีเงินสด
ทําให้ซื้อได้ในราคาที่สมเหตุสมผล
สําหรับการลงทุนในเครื่องจักร ซึง่ น้อยกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
จากวิกฤตเลห์แมนบราเธอส์ บริษัทเข้มงวดในเรื่องการใช้จา่ ยเพือ่ รักษากําไร บริษัทจึง
ลงทุนในส่วนที่จาํ เป็นจริง ๆ

คุณวุฒชิ ัย พีรพัฒนภูมิ
(ผู้ถือหุ้น)

จากหมายเหตุข้อ 6 หน้า 38 เรื่องเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปัจจุบันมีประมาณ
1,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มี 1,500 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนระยะสั้น
ในส่วนตัว๋ เงินคงคลังและตัว๋ แลกเงินถึงประมาณ 1,700 ล้านบาท บริษัทมีความจําเป็นต้อง
ถือเงินสดมากขนาดนี้หรือไม่ หรือควรนําไปลงทุนอย่างอื่นที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่า หรือ
ลงทุนซื้อหุ้นบริษัทคืนเมื่อต่าํ กว่ามูลค่าตามบัญชี หรือ จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทมองเรื่องการลงทุนในอนาคตเป็นหลัก
โครงการอื่น ๆ ซึง่ ยังอยู่ในการพิจารณา

คุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์
(ผู้ถือหุ้น)
คุณอภิชาต ลี้อิสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

นอกจากกระแสเงินสดที่เหลือมาก และ มีหนี้สินเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว % เพิ่มขึ้นจากส่วนใด

และสํารองไว้สําหรับโครงการอีโคคาร์ และ

เนื่องจากยอดขายในช่วงท้ายปีปรับตัวดีขึ้นมาก การผลิตจึงมีการซื้อวัตถุดิบเพิม่ ขึ้นมาก ซึ่ง
การซื้อส่วนใหญ่เป็นเครดิต ทําให้ยอดหนี้สินจากการซื้อวัตถุดบิ เพิ่มขึ้นตามยอดขาย ถือ
เป็นวงจรปกติของธุรกิจ การได้เครดิตจากเจ้าหนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจา ระหว่างบริษัทและ
ผู้ขาย (Supplier) ทั้งในเรื่องวงเงินเครดิต และราคา ซึ่งบริษัทชอบที่จะจ่ายเงินเร็วเพื่อให้ได้
ราคาถูก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1
หน้า 10 ของ 17

คุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์
(ผู้ถือหุ้น)

บริษัทคิดว่า Cycle การผลิตของบริษัท เมื่อเทียบกับแนวโน้มอุตสาหกรรม อยูใ่ นช่วง
เดียวกันหรือไม่ เนื่องจากเห็นบริษัทเตรียมขยายกําลังการผลิต จะสอดคล้องกับ cycle ของ
อุตสาหกรรมหรือไม่

คุณอภิชาต ลี้อิสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

เรื่อง cycle ของธุรกิจของบริษัท เป็นเรื่องที่ตอบยาก บริษัทไม่สามารถสรุปได้ เมื่อพิจารณา
จากปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมรถยนต์ตกต่าํ และปีนี้ปรับตัวดีขึ้น ทําให้พอสรุปได้ว่ายังเป็น
อุตสาหกรรมที่มีอนาคต มีความต้องการซื้อมากขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจาก2 ตลาด คือ
ตลาดในประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่คนไทยอยากได้จากรถยนต์ รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น ทําให้
ความต้องการยังมีและคงจะสูงขึน้ เรื่อย ๆ ส่วนตลาดการส่งออก ไทยยังมีตลาดส่งออกที่
แข็งแกร่ง คุณภาพเป็นทีย่ อมรับ และยังมีตลาดที่นา่ สนใจมากมาย โดยเฉพาะประเทศที่เปิด
ใหม่ จึงถือเป็นอุตสาหกรรมทีม่ ีอนาคต

คุณศักดิช์ ัย สกุลศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้น)

จากหน้า 55 ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ลดลงทุกปี จาก
27.05% ในปี 2549 เป็น 13.66%ในปี 2552 ยอดขายก็ลดลง จาก 8,315 ล้านบาทในปี
2549 เป็น 7,286 ในปี 2552 ที่ดคี ือต้นทุนขายที่ลดลงจาก 6,657 ล้านบาทในปี 2549 เป็น
5,715 ล้านบาทในปี 2552 ทุกรายการลดลงแต่ที่สวนทางคือ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ ขึ้นทุกปี จาก 4,333 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 7,261 ล้านบาทในปี
2552 ซึ่งหากเก็บไว้เรื่อยๆ ส่วนนีจ้ ะสูงขึ้น ถ้ามูลค่าตามบัญชีเมื่อหักกําไรสะสมที่ยังไม่ได้
จ่าย แล้วหารด้วยจํานวนหุ้น จากที่มีมูลค่าตามบัญชีอยู่ 94.77 บาท คาดว่าจะเหลือเท่าใด
คือมองว่าราคาปัจจุบันอยู่ได้เนื่องจากมีกาํ ไรสะสมอยู่ ไม่ได้เติบโตจากยอดขายหรือกําไร
สุทธิ และราคาตลาดปัจจุบันไม่ได้สะท้อนราคาที่แท้จริง และกําไรสะสมเพิ่มขึ้นตลอด
เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลไม่เคยเกิน 40% ขอให้พจิ ารณาเรื่องนี้ด้วย
ส่วน บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ปีที่แล้วเคยจ่ายเงินปันผล 56 ล้าน
บาท ปัจจุบันเหลือจ่าย 22 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการลดลงใช่หรือไม่ ปัจจุบันดีขึ้น
หรือยัง และจะได้เงินปันผลเท่าเดิมหรือไม่

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

จากวิกฤตเลห์แมนบราเธอร์ ทุกบริษัทได้รับผลกระทบ บริษัทเอเชียนสแตนเลย์ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการขายส่งออก ได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่ปัจจุบันมีการปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจ
โลก แต่ยังไม่สามารถตอบเรื่องเงินปันผลได้ต้องรอดูสถานการณ์ตอ่ ไป

คุณศักดิช์ ัย สกุลศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้น)

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน จ่าย 6.5 ล้าน เหมือนปีที่แล้ว ยอดนี้ตอ้ งจ่ายทุกปีหรือไม่ และ
เป็นค่าอะไร
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คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
(ผู้สอบบัญชี)

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน ไม่ได้เป็นการจ่ายเงินจริง เป็นบัญชีปรับมูลค่าเงินลงทุน โดยดู
จากที่บริษัทไปลงทุน แล้วผลดําเนินงานของบริษัทนั้นเป็นอย่างไร หากมีผลขาดทุนต่อเนื่อง
จึงจะตั้งบัญชีเพื่อปรับเงินลงทุนลดลง โดยคาดว่าเป็นการลงทุนที่ประเทศอินเดีย ในระยะ
เริ่มต้น
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ โดยปกติของระบบอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งช่วงแรกยัง
มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าเสื่อมราคาต่าง ๆ และการผลิตต่าง ๆ ยังเต็มที่ จึงทําให้เกิดผลขาดทุน
ผู้สอบบัญชีจึงตัง้ บัญชีปรับไว้ก่อน

คุณศักดิช์ ัย สกุลศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้น)
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)
คุณศักดิช์ ัย สกุลศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้น)
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

ภาระผูกพัน เรื่องค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ทําไมมียอดค้าง ทั้งที่บริษัทมีเงินสดเหลือพอ

คุณศักดิช์ ัย สกุลศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้น)
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

หน้า 39 บริษัทใช้นโยบายอะไรจึงไม่มกี ารตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเลย

เป็นการบันทึกไว้แต่ยงั ไม่ครบกําหนดจ่ายชําระเงิน ซึ่งบริษัทต้องชําระแน่นอน
ในข้อหนี้สินหมุนเวียนอื่น ส่วนของเงินเดือนค้างจ่ายเพิม่ ขึ้น เกิดจากอะไร
เป็นเรื่องของการบันทึกบัญชี ณ 31 มีนาคม เนื่องจากเงินเดือนจะจ่ายในวันที่ 10 เมษายน
แต่ ณ วันที่ 31 มีนาคม บริษัทจึงบันทึกเป็นเงินเดือนค้างจ่ายไว้กอ่ น

บริษัทไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากมีระบบการติดตามที่ดี หากมีรายการค้าง
รายงานจะถูกส่งมายังประธานและรองประธานกรรมการบริหารทันที และ ลูกค้าเป็นบริษัท
ใหญ่และไม่เคยมีรายการค้าง กรณีที่เคยเกิดขึ้นจะเป็นในเรื่องความผิดพลาดเล็กน้อยจาก
การเข้าใจผิดเรื่องกําหนดการวางบิลเป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรือ่ งอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง
57,095,371
หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง
หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
หุ้น
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาไร สาหรับผลการดาเนินงานรอบระยะเวลา
วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอื หุ้น สําหรับผลการดําเนินงานรอบ
ระยะเวลา 1 เมษายน 2552 – 31 มีนาคม 2553 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 383,125,000
บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเกิดจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 4.80
บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 367,800,000 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) และจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ใน
อัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 15,325,000 บาท (สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรบั
เงินปันผลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

1.กําไรสุทธิ (บาท)
2.จํานวนหุ้น (หุ้น)
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
4.รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ สิ้น (บาท)
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)

ประจาปี 2553
(งบเฉพาะ
กิจการ)

ประจาปี 2552
(งบเฉพาะ
กิจการ)

ประจาปี 2551
(งบเฉพาะกิจการ)

894,839,337
76,625,000
5.00

1,073,338,910
76,625,000
5.00

1,229,108,402
76,625,000
5.30

4.80

2.55

2.70

0.20
383,125,000
42.81

2.45
383,125,000
35.69

2.60
406,112,500.00
33.04

ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึง่ มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดงั นี้
คุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์
(ผู้ถือหุ้น)
คุณอภิชาต ลี้อิสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังเหลืออีกกี่ปี

คุณวุฒชิ ัย พีรพัฒนภูมิ
(ผู้ถือหุ้น)

ปกติบริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณ 30% มาตลอด ปีนี้จ่าย 41% หวังว่าจะคงอยูต่ ามนี้
ต่อไป และในส่วนที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 16 ว่ามีหุ้นจํานวน

ปีที่ผ่านมา สิทธิจากบัตรส่งเสริมการลงทุน ส่วนใหญ่หมดไปในส่วนของ งานวิศวกรรม
พลาสติก Engineering Plastic ทําให้บริษัทต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ปัจจุบันเหลืออีก 2 บัตร
จากส่วนงานแม่พิมพ์ และ ศูนย์วจิ ัย ซึ่งถือว่าส่วนแบ่ง (Portion) ไม่มากในส่วนยอดขาย
และยังเหลือสิทธิประโยชน์อีก 5 ปี
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3,000 หุ้น ซึง่ ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเป็นเงินรวม 15,000 บาท เนือ่ งจากไม่ปฎิบัติตาม
ระเบียบวิธกี ารปฎิบัตใิ นการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ คืออะไร
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถูกตัดสิทธิเ์ นื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ถกู ประเภท กล่าวคือ เป็นผู้ถือ
หุ้นต่างด้าวที่มาถือหุ้นอยูใ่ นประเภทผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร
(ผู้ถือหุ้น)

จากหน้า 87 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส่วนของบริษัท ลาวสแตนเลย์ จ่ายไม่น้อย
กว่า 5% ของทุน หมายความว่าไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนก็จะจ่ายใช่หรือไม่

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

นโยบายดังกล่าวพิจารณารวมถึงกรณีที่มีกําไรด้วย และที่ปฎิบัติมาจ่ายมากกว่านโยบาย
ตลอด โดยในปีที่แล้วจ่ายในอัตรา 13% ของทุนจดทะเบียน (เป็นอัตรา 50% ของกําไร
สุทธิ)

คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร
(ผู้ถือหุ้น)
คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
(ผู้สอบบัญชี)

ไม่พบหัวข้อค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
แสดงไว้แล้วในรายงานประจําปี หัวข้องบการเงิน ที่หมายเหต 19 หน้า 47

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรือ่ งอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง
57,095,371
หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง
หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
หุ้น
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 5 ท่าน โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายมาซาฮิโร นากามูระ
กรรมการ
2. นายเกียรติ ชินโน
กรรมการ
3. นายโคอิจิ
นางาโนะ
กรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
กรรมการ
5. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
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เนื่องจาก นายมาซาฮิโร นากามูระ ตําแหน่ง กรรมการ และ นายเกียรติ ชินโน ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับตําแหน่งต่อ เนื่องจากติดภารกิจ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตเิ ลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
1. นายโคอิจิ
นางาโนะ
กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
กรรมการ
3. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรือ่ งอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตัง้ นายโคอิจิ นางาโนะ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง
57,095,371
หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง
หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการเลือกตั้ง นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง
56,800,271
หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง
295,100
หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการเลือกตั้ง นางพรทิพย์
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน

เศรษฐีวรรณ
57,095,371
-

กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้า
หุ้น
หุ้น
หุ้น

ประธานกล่าวขอบคุณ นายมาซาฮิโร นากามูระ และ นายเกียรติ ชินโน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการ
ดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท ด้วยดี ตลอดมา โดยเฉพาะ คุณเกียรติ ชินโน ซึ่งปัจจุบันท่านมีอายุ 81 ปีได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กับบริษัท เป็นเวลา 17 ปี
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2553
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตกิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2553 เป็นเงิน 5,000,000
บาท โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทนดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
3. ค่าเบีย้ ประชุม (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม )
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรือ่ งอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2553 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง
56,800,271 หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง
295,100 หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
หุ้น
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2553 และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3044, นางสุวรรณี ภูริปัญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2553 โดย
กําหนดค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้
ค่าสอบทานงบการเงินประจําปีสนิ้ สุด ประจําปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
3 ไตรมาส เป็นเงิน
รวม
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ
บัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น

2554
949,000.- บาท

2553
949,000.- บาท

870,000.- บาท
1,819,000.- บาท

870,000.- บาท
1,819,000.- บาท

115,500.- บาท
1,934,500.- บาท

115,500.- บาท
1,934,500.- บาท

คุณศักดิช์ ัย สกุลศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้น)

คุณแน่งน้อย เป็นผู้สอบบัญชีปีทเี่ ท่าใด
จากรายงานประจําปี หน้า 57 ซึ่งแสดงรายชื่อผู้สอบบัญชีเป็นคุณแน่งน้อย ท่านเดียว
ต้องการให้ใส่ ทั้งหมด 3 คนจะดีกว่า

คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
(ผู้สอบบัญชี)

เป็นปีที่ 3 ส่วนการเสนอผู้สอบบัญชี จะใช้คําว่า และ หรือ เผื่อในกรณีที่ผู้สอบบัญชีผู้
ลงนามไม่สามารถปฎิบัตงิ านได้ ท่านอื่นจะได้ปฎิบัติแทน
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คุณสุดใจ ศรีเฟื่องฟุง้
(เลขานุการบริษัท)

ในรายงานข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวเป็นการแจ้งชื่อผู้สอบบัญชีทลี่ งลายมือชื่อใน
สารสนเทศประจําปีนี้
เนื่องจากคุณแน่งน้อยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในในเอกสารที่ส่ง
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในปีทผี่ ่านมา ส่วนการขอจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องขอเผื่อไว้
กรณีเมื่อท่านใดท่านหนึ่งปฎิบัตงิ านไม่ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรือ่ งอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2553 และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง
57,095,371 หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง
- หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- หุ้น
ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2553 ตัง้ แต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2553 นั้น ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม ซึ่งถือว่าไม่มีเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซกั ถาม โดยสรุปได้ดังนี้
คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

ขอให้เล่าความคืบหน้าโรงงานโคมไฟที่ 5 (Lamp 5) ใช้กําลังการผลิตเต็มหรือยัง
อัตราของเสีย ภาพรวม ลดลงอย่างไรบ้าง และดีใจที่เห็นห้องแสดงผลประกอบการ
ทั้งนี้ขอเสนอให้เลี่ยงการประชุมวันจันทร์และศุกร์

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ในส่วนของโรงงานโคมไฟที่ 5 (Lamp5) ปัจจุบันมีการผลิตให้ลูกค้าฮอนด้า และ AAT (Auto
Alliance) สําหรับฮอนด้ามียอดสั่งซื้อที่สูง ส่วนของ AAT ปัจจุบันมีรถรุ่นใหม่คือ Mazda 2
ซึ่งยอดขายดีมาก ทําให้มกี ารผลิตที่สูง และมีกําลังการผลิตประมาณ 80%
สําหรับเรื่องของเสียจากการผลิต ถือเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิต บริษัทให้ความสําคัญจึง
มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มาช่วยในเรือ่ งลดของเสียให้มากที่สดุ ปีที่ผ่านมาสามารถลดของเสียใน
กระบวนการผลิตได้ 50% เมือ่ เทียบกับปี 2551 และในปีทผี่ ่านมาถึงยอดขายจะลดลง
บริษัทพยายามรักษาผลกําไร หรือเพิ่มผลกําไรให้มากที่สุด
สําหรับเรื่องวันประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้าจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1
หน้า 17 ของ 17

คุณศักดิช์ ัย สกุลศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้น)

กรรมการชาวญี่ปุ่นจํานวน 5 ท่านที่ปฎิบัติงานที่ญี่ปุ่น ได้กลับมาปฎิบัติงานที่ประเทศไทย
หรือประจําที่ญี่ปุ่น จึงใช้การประชุมทาง TV Conference
และค่าใช้จา่ ยที่ประเทศญี่ปุ่น ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

กรรมการชาวญี่ปุ่นทั้งที่ปฎิบัติงานในประเทศและต่างประเทศเมื่อมีการประชุม บริษัทเปิด
ช่องทางให้สามารถประชุมทาง TV Conference ได้
ส่วนกรรมการชาวญี่ปุ่นทั้ง 5 ท่าน ปกติประจําการที่ประเทศญี่ปนุ่ แต่มีโอกาสได้เดินทางมา
ประชุมและมาปฎิบัติภารกิจที่ประเทศไทยบ้าง
ส่วนค่าใช้จา่ ยของกรรมการดังกล่าว ในส่วนของเงินเดือน ทางบริษัท สแตนเลย์อิเล็คทริค
จํากัด เป็นผู้จ่าย

คุณศักดิช์ ัย สกุลศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้น)

หุ้นบริษัทไม่มีสภาพคล่องมานาน บริษัทควรหาทางเพิ่มสภาพคล่อง ประมาณ 5 ปีแล้วที่ไม่
มีการเพิ่มทุน และปัจจุบันกําไรสะสมมีจาํ นวนสูงมาก

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึง
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นครั้งที่ 1/2553
เลขาที่ประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์
0-2581-5462 ต่อ 164 , E-mail : info@stanley.co.th , Website : www.thaistanley.com และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบคะแนนเพื่อที่
บริษัทฯ จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมแบบประเมินผลการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา

ลงชื่อ______________________________ ประธานในที่ประชุม
( นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ )

