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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที่ 1/2553 
ของ 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟา้ จ ากัด (มหาชน) 
 
วันท่ีประชุม :  วันศุกร์ที่ 2  กรกฎาคม 2553  เปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
สถานท่ีประชุม :  ห้องประชุม ชั้น 3  บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

    เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมอืง จังหวัดปทุมธาน ี
  นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง เลขาที่ประชุม แจง้ให้ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทาํหน้าที่เป็นประธานท่ี
ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการคือ คุณวิทยา  ล้ีอิสสระนุกูล  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549  และบริษัทฯ ยังมิได้
แต่งตัง้กรรมการท่านใดให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการแทนตาํแหน่งที่ว่างลง  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่ง
พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชน จาํกัด  ที่กาํหนดไว้วา่ในการประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องให้ประธานกรรมการทําหน้าที่เป็นประธานท่ีประชมุ 
กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชมุได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทําหนา้ที่เปน็
ประธานท่ีประชุม  นายทนง  ล้ีอิสสระนุกูล (ผู้ถือหุ้น) จึงเสนอชื่อ นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  ทําหน้าทีเ่ป็นประธานในที่ประชุม   
  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  เป็นประธานท่ีประชุม  
  นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ ประธานท่ีประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคณุผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดี
เสมอมา   พร้อมนี้ได้แจ้งจาํนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชมุมีจาํนวน  96 ราย นับรวมจาํนวนหุ้นทั้งสิ้น  56,500,567 
หุ้น  เท่ากับร้อยละ  73.74   ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ท่ีจาํหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดมจีํานวนท้ังส้ิน 76,625,000 
หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามที่กฎหมายกาํหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม 
และให้เลขาที่ประชุมแนะนําคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกีย่วข้องทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวันนี้ ดงันี้ 

- กรรมการเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 10 ท่าน จากทั้งหมด 14 ท่าน 
 1. นายฮิโรยูกิ    นาคาโนะ  กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล  กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 3.  นายโคอิจิ         นางาโนะ                กรรมการ 
 4. นายเกียรต ิ  ชินโน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายทนง              ล้ีอิสสระนุกูล  กรรมการ 
 6. นายกฤษดา    วิศวธีรานนท์  กรรมการอิสสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 8. นายสุชาติ            พิศิษฐวานชิ             กรรมการอิสระ 
                9. นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ  กรรมการ 
              10. นายพิจารณ์         สุขภารังษี               กรรมการอิสระ 
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- ผู้บริหาร 
ผู้จัดการใหญ ่ศูนย์วิจัยและพัฒนา  นายชเิกะฮิโระ  โคบายาช ิ  
ผู้จัดการใหญ ่ส่วนงานการตลาด  นายยาซุฮิโระ         อามาโนะ 
ผู้จัดการใหญ ่ส่วนงานแม่พมิพ ์  นายโนบูฮิโระ  ทาคาฮาช ิ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัท นางนงเยาว์    อภิรัมย์ 
 - ผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้สอบบัญชีจากบรษิัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั  นางสาวแน่งน้อย   เจริญทวีทรัพย ์
ที่ปรึกษากฎหมาย ทีจ่ะทําหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีทีม่ีข้อโต้แยง้ คือ นางมนัญญา ธิตินันทวรรณ 
ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น       นางสาววินติา   พงศ์ไชยยง 
ตัวแทนชมุชนท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง  คุณสายัณ   นพขํา 
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดกิาร นายวษิณ ุ ภู่พันธ์ 
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจา้งที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน   คุณพรชัย  โหสุข 

เพื่อให้การประชุมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขาที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติ
ในแต่ละวาระดงันี ้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหน่ึงเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบ
ฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ได้แจกใหก้ับ
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุดว้ยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม 

 -  การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีง ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีง
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมอืขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย“ และ  “งดออก
เสียง “ ดังกล่าวไป หักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จาํนวนเสียงส่วนท่ีเหลือจะถอืว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน 
“เห็นด้วย” ในวาระน้ัน  ท้ังนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญเ่ห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคับของบริษทัฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่
ประชุมใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมัต ิ

   สําหรับวาระแตง่ตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบคุคล คราวละคน เพือ่ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นท่ีด ี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมใิห้ออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ัน บริษัทฯ จะนํา
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดงักลา่วหักออกจากจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ  

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับวาระน้ัน ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชมุทราบดว้ยทุกครัง้ 
 อนึ่ง ในระหวา่งการประชมุหากมผู้ีถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเขา้ตาม
วาระน้ัน ๆ  
 ประธานฯ นําที่ประชมุเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชมุ ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชมุทั้งหมด 8 วาระ ตามลําดับต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2552 
ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2552 ต่อที่ประชุมเพื่อ

พิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถามเรือ่งอื่นใดอกี ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบัรองรายงานการประชมุดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี้  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง         56,513,767      หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง                     -  หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -      หุ้น 

 
ท่านประธานได้มอบหมายให้นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้ดําเนนิการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 2 
ถึง ระเบียบวาระท่ี 7  

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. แล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบยีนเพื่อเข้ารว่มประชมุเพิ่มขึ้นรวมเป็น
จํานวน 117 ราย นับรวมจํานวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งส้ิน 57,095,371 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.51 ของจํานวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทัง้หมด 
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกบัผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล  ได้เสนอรายงานเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฎใน
รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ ตามที่ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระน้ี
เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจงึไมต่้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวีดิทัศนใ์นรูปของกราฟเปรียบเทยีบข้อมูลดงันี้  

ในปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ที่  -2.8% จากปัญหาวิกฤติทางการเงินเลห์แมนบรา
เธอร์ส ประเทศสหรัฐอเมรกิา จากกราฟตวัเลขลดลงเป็นลําดับตั้งแต่ปี 2548 - 2552  จาก 2.5 – 2.8 ปัจจุบันมกีารคาดการณ์ ท่ี 4.5  - 
5 ยังเป็นเรื่องที่ต้องตดิตาม  

สําหรับยอดขายรถยนต์ปีที่ผ่านมา มียอดขายทัง้ส้ิน 1.137 ล้านคัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 18%  แบ่งเป็นยอดขาย
ภายในประเทศ 0.55 ล้านคัน ลดลง 24% และเป็นยอดส่งออก 0.59 ล้านคัน ลดลง 11%     สําหรับยอดขายชว่ง 3 เดือนที่ผ่านมาของ
ปีน้ีคือช่วงเดอืนมกราคม ถงึ มีนาคม ซึง่ตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นมาก โดยมียอดขาย 0.38 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 55% 
แบ่งเป็นการขายในประเทศ 0.17 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 55%   ยอดขายส่งออกเป็น 0.22 ล้านคัน เพิม่ขึ้น 56% หากพจิารณาเป็นรายไตร
มาส จะเห็นปรับตวัดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะไตรมาสที่ 3 ถงึไตรมาสที่ 4 และเมื่อพิจารณาจากกราฟรายเดอืนของปี 2551 เทียบกับปี 
2552 จะเห็นกราฟเป็นรูปตัว X โดยปี 2551 กราฟจะแสดงยอดสงูมาหาต่าํ ส่วนปี 2552 กราฟแสดงยอดจากต่าํไปหาสูง ส่วนยอดการ
ผลิตรถยนต์ มียอดผลิต 0.99 ล้านคัน ลดลง 28%   ยอดผลิตรถยนต์ ในชว่ง 3 เดือนแรก ปรับตัวดขีึ้นลักษณะเหมือนยอดขาย มยีอด
ผลิตที่ 0.38 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 92% และเมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสก็จะเห็นวา่มกีารปรับตวัลงและปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ  

ในส่วนรถจกัรยานยนต์ มียอดขาย 1.535 ล้านคัน ลดลง 9% ส่วนยอดขายในไตรมาสสุดท้าย หรือ 3 เดือนแรกของปีน้ี คือ
เดือนมกราคม ถึง มีนาคม มียอดขาย 0.47 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 31% ในรายไตรมาสก็มแีนวโน้มแบบเดียวกับรถยนต์ คือปรับตัวลดลง
และปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 แต่ที่ต่างกันคือการปรับตวัลดลงไม่มากเหมือนรถยนต์ เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน แนวโน้มจะ
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เหมือนกันคือมีการปรับตัวดขีึ้นในช่วง3 - 4 เดือนสุดท้าย ยอดผลิตในปี 2009 มียอดผลิตที่ 1.631 ล้านคัน เทียบกับปี 2008 ลดลง 
14% ยอดผลิตรถจักรยานยนตใ์นช่วง 3 เดือนสุดทา้ยยงัเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มยีอดผลิตที่  0.48 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 25.02% เมือ่
พิจารณาเป็นไตรมาสก็มีการปรับตัวเพิม่ขึ้นเช่นกัน เทียบกับปี 2008 ลดลง 7.64%   

ในปี 2009 บริษัทมยีอดขายทัง้ส้ิน 7,286 ล้านบาท ลดลง 7.69% มีกําไรสุทธิ 957 ล้านบาท ลดลง 13.76%  จะเห็นได้วา่
ยอดขายลดลงแตก่ําไรลดลงน้อย เหตุผลหลักคือบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะอยา่งยิง่การนําระบบการพัฒนาการ
ผลิตที่เรียกวา่ ระบบ SNAP มาใช้ ซึ่งมกีารพัฒนาการผลิตตลอดเวลา มีการขจดัความสูญเปล่าตา่ง ๆ  และทุกคนทุ่มเทในการลด
ค่าใช้จา่ย ลดความสูญเปล่าต่าง ๆ จนทําให้ได้ผลการดําเนินงานที่น่าพอใจ 

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กจิการหลอดไฟ มียอดขาย 583.67 ล้านบาท สัดส่วน 8.01%เพิ่มขึน้ 6.68% กิจการโคมไฟ 
มียอดขาย 6,300.58 ล้านบาท สัดส่วน 86.47%  ลดลง 7.99% กจิการแม่พิมพ์และศูนย์วจิัยพัฒนา มียอดขาย 402.11 ล้านบาท 
สัดส่วน 5.52% ลดลง 19.38%  รวม 7,286.37  ล้านบาท ลดลง 7.69% 

บริษัทมีการลงทุนใน ที่ดิน 111.76 ล้านบาท , ส่ิงปลูกสร้าง 2.36 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์ 195.06 ล้านบาท  ลดลง 
67.33% แม่พิมพ์และเครื่องมือ 122.35 ล้านบาทลดลง 30.42%  อื่นๆ 1.56  ล้านบาท รวมทั้งส้ิน 433.11 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่าน
มา 45.14% 

การจา้งงาน ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2553 มีพนักงานชาย จาํนวน 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 จะเห็นได้วา่ถงึยอดขายจะลดลงแต่พนักงานเพิม่ขึ้น 
เนื่องจากในชว่งหลัง ๆ บริษัทมีการปรับตัวดขีึ้น  

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวลัต่างๆ ดงันี้ 
- รางวัลนายจ้างดีเด่นจงัหวัดปทุมธานี และนายจ้างดเีด่นดา้นความปลอดภัยในการทํางาน   
- รางวัลสถานประกอบกิจการดเีด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี  
   2552     จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีท่ี 6  และในปี 2553 น้ี บริษัทจะ  
   ได้รับรางวัลนี้ด้วยเช่นกัน ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2553 
- รางวัลโล่ห์ทองแดง 1 ล้านชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีท่ี 4   
- รางวัลสถานประกอบกิจการดเีด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และดา้นสวัสดิการแรงงาน ประจําปี พ.ศ. 2552  จาก 
  กระทรวงแรงงาน เป็นปีท่ี 4  
- รางวัลการส่งมอบดเีลิศ ประจําปี 2552 จากบรษิัท สยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จาํกัด ได้รับเมื่อ ธนัวาคม 2552 
- รางวัลคุณภาพ (Quality Award) จากบริษัท มติซูบชิิ มอเตอร์  จํากดั  ได้รับเมื่อ มกราคม 2553 
- รางวัลคุณภาพ (Quality Award) จากบริษัท ไทยยามาฮา่ มอเตอร์ จํากัด  ได้รับเมื่อ กุมภาพันธ์ 2553 

- รางวัลคุณภาพ (Quality Award) จากกลุ่มบรษิัทฮอนด้า (รวมทัง้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ) ได้รับเมื่อ  
  มีนาคม 2553   
- รางวัลส่งมอบดเีลิศ (Delivery Award) จากบริษัท  ไทยซูซกูิ มอเตอร์ (จาํกดั)  ได้รับเมื่อ มีนาคม 2553 

ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยตา่งๆ ซึง่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุปดังนี้ 
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 1 

หน้า 5 ของ 17  
 

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์
(ผู้รับมอบฉันทะ)   

จากขา่วที่บรษิัทจะมีแผนการลงทุนในต่างประเทศ ขอให้บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว 
กับโครงการน้ี เช่น งบการลงทุน 
   

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล  
(รองประธานกรรมการบริหาร)

 
  

 

ปัจจุบันบริษัทมกีารลงทุนในหลายประเทศ ได้แก่ เวียตนาม ลาว อินโดนีเซีย อินเดีย 
แผนการลงทุนในประเทศอื่น บริษัทกําลังศึกษาอยู่ แต่ยงัไม่ได้ตดัสินใจ เนื่องจากต้อง
ศึกษาร่วมกับบริษัทแม่ (Stanley Electric Co.,Ltd.) โดยบริษัทมองวา่นี้ยังมีโอกาสทาง
ธุรกิจอยู่มากพอสมควร 

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์
(ผู้รับมอบฉันทะ)   

Margin (กําไรขั้นต้น)  ขอโ      โครงการอีโคคาร์ ซึง่เขา้ใจวา่กําไร (Margin) จะต่าํกว่า  margin ทั่วไปของบริษัท 
หากทําการผลิตเพิม่ขึ้นในระยะยาว จะทาํให้ margin โดยรวมของบริษัทลดลงดว้ย
หรือไม่ 

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)  
 

ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการด้านเศรษฐกจิเพื่อส่งเสริมโครงการอีโคคาร์ เพื่อให้เศรษฐกจิ
ประเทศไทยและเอเชียเติบโตขึ้น  การที่จะทําให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเติบโตขึ้นจงึ
ต้องมกีารลงทุน และวางมาตรการ ทั้งในส่วน Low cost  ซึ่งเทา่ทีท่ราบรัฐบาลศกึษาการ
นําเขา้รถประเภทน้ีมาขาย หรือ ผลิตในประเทศไทยเอง  การรองรับส่วนน้ีผู้ผลิตต้องขาย
รถประเภทน้ีในราคาที่ต่าํลง ซึง่รวมถงึผลิตภัณฑ์โคมไฟของบรษิทัด้วย เมื่อราคาขายถกู
ลดลง และบริษัทต้องการรักษากาํไรไว้ บริษัทจําเป็นต้องลดต้นทุนลงโดยการใชก้ิจกรรม
ลดต้นทุนภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทจะลดต้นทุนให้ได้แมจ้ะลดเพียงแค่ 1 บาท บริษัท
จะทําเพื่อเพิ่มกําไรไว้ให้ได้    

 
คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์  
 (ผู้รับมอบฉันทะ)  

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นทศิทางของ E20 , E85 , Hybrid หรือ อีโคคาร์ จะมี
ผลต่อบริษัทอย่างไร การชว่ยเหลือทางภาษีที่แตกต่างกันจากทางภาครัฐ 
 

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)  
 
 

ในส่วนของทศิทางอุตสาหกรรมรถยนต์ต่อไปจะเน้นที่ Hybrid และ อีโคคาร์  และมีแนวโน้มที่
จะขยายและผลิตรถประเภทนี้มากขึ้น จํานวนการผลิตของลูกคา้จะเป็นส่ิงสําคัญต่อยอดขาย
ของบริษัท   โดยบริษัทคาดหวังในเรื่องความเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อการ
วางแผนท่ีมั่นคงของลูกคา้ 
 

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์  
 (ผู้รับมอบฉันทะ) 
 
  

งบลงทุนของบรษิัทในประมาณ 1-3 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับโครงการอีโคคาร์ 
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นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)  
 
 

อันดับแรกจะมีการวางแผนเพื่อรองรับการผลิตอีโคคาร์  โดยข้อมลูล่าสุดทางลูกคา้ ซซููกิ และ 
มิตซูบชิิ  มีการผลิตเพื่อรองรับโครงการน้ี ส่วนของบริษัทมคีวามเป็นไปได้อย่างมากที่จะได้รับ
การส่ังซื้อจากลูกคา้ 2 รายนี้  และบริษัทกําลังพิจารณาการลงทุนเพื่อรองรับโครงการน้ีเช่นกัน  
รายละเอียดคงต้องดูแนวโน้มโครงการน้ีกอ่น 
 

คุณชัชชัย คุณงาม  
(ผู้ถือหุ้น)  
 
 
 
คุณอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ขอดีใจที่พนักงานได้รับความเอื้อเฟื้อในเรื่องที่จอดรถจกัรยานยนต์ และ หลังคาที่สะพานลอย 
และ ชื่นชมที่บริษัทได้รับรางวัลจาํนวนมาก แต่อยากให้บรษิัทได้รับรางวัล Best Dividend  
Payment Award  
อยากทราบตัวเลขอุตสาหกรรมถงึปัจจุบัน เดือนเมษายน 2553 ยอดผลิต ของบริษัทหรือผู้ผลิต
เพิ่มขึ้นเทา่ใด ขอให้ตอบไดเ้ท่าทีไ่ม่ขัดต่อกฎของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ สํานักงาน กลต. 
 
จากข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมล่าสุด เดือนเมษายน 2553  ยอดผลิตรถยนต์ 105,007 คัน 
เทียบกับเดือนเมษายน 2552 ท่ีมยีอดผลิต 53, 644 คัน เพิม่ขึ้น 95.75%  เดือนพฤษภาคม 
2553 ยอดผลิตรถยนต์ 132,165 คัน  เทียบกับชว่งเดียวกันของปีกอ่น ที่ผลิต 61,752 คัน 
เพิ่มขึ้น 114.03%  อยูใ่นเกณฑ์ทีค่่อนข้างมาก เนื่องจากเดือนเมษายนปีท่ีแล้วเป็นช่วงที่ตกต่ํา
ที่สุดของการผลิตรถยนต์ สําหรับรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2553 ผลิต 139,397  คัน    
เพิ่มขึ้น 21.90 % เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิต 154,062 คัน เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2552  
121,692 เพิม่ขึ้น 26.60% ในส่วนของรถจกัรยานยนต์จะเปล่ียนแปลงไม่มาก    
 

คุณชัชชัย คุณงาม  
(ผู้ถือหุ้น) 
  
คุณอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

นิสสัน อีโคคาร์ ที่เพิ่งเปิดตัว บรษิัทผลิตให้ดว้ยหรือไม่ 
 
 
บริษัทได้ส่งมอบ   High mout Stop lamp (ชุดไฟเบรกดวงที่ 3 ) ให้ นิสสันอีโคคาร์  
(นิสสัน มาร์ช ) ที่ได้ส่วนแบง่น้อยเนื่องจากรถรุ่นน้ีไดถู้กกาํหนด 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  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธากรรมการบริหาร)  
 

ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยความเห็นส่วนตวั ยังมองว่านา่จะยังต้องใช้เวลาอีกระยะที่จะตอบ
ได้ ว่าดีขึ้น เนื่องจากยงัมีหลายอย่างทีต่้องเผชิญ ทั้งสถานการณ์ในประเทศยังต้องติดตาม
ภาวะการเมืองที่ยงัเป็นไม่นิ่ง  นอกจากนี้ตลาดรถยนตม์ีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
โดย มีสัดส่วนตลาดในประเทศ ประมาณ 40 - 45% และตลาดส่งออก ประมาณ 55 - 60% 
สําหรับบริษัทส่วนหนึ่งยงัต้องพึ่งตลาดส่งออกด้วย ส่ิงที่บริษัทเป็นห่วงคือภาวะในตา่งประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นทางยุโรป ได้แก่กลุ่ม PIG คือ ประเทศโปรตุเกส (Protugual),ไอร์แลนด์ ( Island ) 
และ กรีซ ( Greece) ที่อาจจะกระทบไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ส่วนทางอเมริกาทีย่ังไม่ฟื้น
ตัวดี ทําให้ยงัเรว็เกินไปท่ีจะตอบ อาจจะเป็น V shape U shape  หรือ W shape การส่งออก
บริษัทส่งผ่าน car maker ไปในหลายตลาดได้แก่ ตลาดยุโรป ตลาดตะวันออกกลาง และ 
ออสเตรเลีย  เนื่องจากปัจจุบันเมือ่ตลาดใดเกิดวิกฤตจะส่งผลกระทบไปยังโซนอื่น ๆ เห็นได้จาก
ภาวะวกิฤตเลห์แมน ที่กระทบไปท่ัวโลก ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ ราคาหุ้นบริษัทร่วงลงไป
ถึงราคา 40 บาท ทําให้ยังอยู่ในภาวะจับตามองสถานการณ์ต่างๆ     

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถามเรือ่งอื่นใดอกี ประธานฯ จงึถือว่าทีป่ระชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ประจ าปี สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553  ซึ่งผ่าน 
                      การตรวจสอบจากผู้สอบบัญช ี

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําปี ส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแลว้ ตามที่ได้จัดสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการ
ประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวีดิทศัน์แสดงข้อมูลดังนี้  

 31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2552 เปล่ียนแปลง 
(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (พันบาท) (พันบาท) (%) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,597.89 3,337.92 37.75 
สินทรัพย์รวม 8,441.50 7,496.47 12.61 
หน้ีสินหมุนเวียน 1,132.91  719.47  57.46 
หน้ีสินรวม 1,179.66 737.81 59.89 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,261.84  6,758.65 7.45 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,441.50 7,496.47 12.61 
รายได้จากการขาย    7,286.37  7,893.74 (7.69) 
ต้นทุนขาย 5,715.73 6,249.51 (8.54) 
กําไรขั้นต้น 1,570.64 1,644.23 (4.48) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    513.98  584.96  (12.13) 
ส่วนแบ่งผลกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม 92.75 63.63 45.76 
กําไรก่อนภาษีเงินได้   1,308.61 1,406.50 (6.96) 
กําไรสุทธิสําหรับปี 957.44 1,108.63 (13.64)  
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ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยตา่งๆ ซึง่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดงันี้ 
 
คุณชัชชัย คุณงาม  
(ผู้ถือหุ้น)  
 

เสนอให้ในรายงานประจาํปี หน้าข้อมูลสําคัญทางการเงิน ควรเพิม่อัตราหน้ีสินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น และ อัตราสินทรัพย์หมุนเวียน 
เนื่องจากจะทําให้ดูข้อมูลง่ายในเรื่องหนี้สินหมุนเวยีน สินทรัพย์หมุนเวยีน อีกทั้งยงัจะทาํให้
พิจารณาเรื่องการจา่ยเงินปันผล หรือการเพิ่มทุนได้  
 

คุณอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.16 และอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 4.06  ซึง่
ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปีหนา้ 58    
 

คุณวุฒชิัย  พีรพัฒนภูม ิ
(ผู้ถือหุ้น) 

จากยอดขายที่ลดลงประมาณ 7% แต่จากรายงานประจําปี ข้อ 8 หน้า 39 เรื่องลูกหน้ีการคา้ 
ทําไมเพิ่มขึ้นจาก657 ล้านบาท เป็น 1,190 ล้านบาท โดยเฉพาะลกูหนี้การคา้ที่เกินกําหนด
ชําระน้อยกวา่ 3 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 140 ล้านบาทเป็น 254 ล้านบาท   
 

คุณอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

จากกราฟแสดงภาวะอุตสาหกรรมในชว่งต้นปี ยอดขายลดลง และปรับดีขึ้นในไตรมาส3 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในไตรมาสที่ 4 (มกราคม –มีนาคม) ท่ียอดขายกลับคืนมาดีกว่าเดิม เมื่อ
ยอดขายเพิ่มขึ้น ยอดลูกหนี้การคา้จึงเพิ่มขึ้นตามมา ส่วนท่ีเป็นห่วงเรื่องหนีจ้ะมีปัญหา
บริษัทไม่มีการตั้งสํารองเนื่องจากเชื่อมั่นการเรียกเก็บหน้ีได้ เนื่องจากลูกค้าทุกรายเป็น
บริษัทใหญ่และได้รับความเชื่อถอือย่างมาก 
 

คุณวุฒชิัย  พีรพัฒนภูม ิ
(ผู้ถือหุ้น) 

โดยรวมบริษัทใชก้ําลังการผลิตเท่าใด และส่วนท่ีเหลืออยู่จะสามารถรองรับการผลิตได้อีกกี่
ปี ต้องลงทุนเพิ่มหรือไม่ ใชเ้งินลงทุนประมาณเทา่ใด 
 

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 

กําลังการผลิตแปรผันไปตามคําส่ังซื้อของลูกคา้ ท่ีเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ เมื่อ
สถานการณ์นิง่แล้ว คาํส่ังซื้อจากลูกค้าน่าจะมเีสถียรภาพขึ้น กาํลังการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้น  
แต่ปัจจุบันข้อมูลท่ีได้มายังไมม่ากพอที่จะต้องขยายโรงงาน เพราะยังสามารถรองรับได้อยู่ 
และตอนนี้ยังอยูใ่นชว่งพจิารณาข้อมูลจากลูกค้า 
 

คุณอภิชาต ล้ีอิสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

กําลังการผลิตใช้อยูใ่นเกณฑ์ค่อนข้างสูง ประมาณ 80- 85% อาจมีการขึ้นลงในแต่ละวัน ซึง่
ปัจจุบันยงัสามารถรองรับการผลิตของลูกคา้ได้ นอกจากนี้บริษัทยงัมีกจิกรรม SNAP ที่จะ
มาชว่ยในเรื่องปรับปรงุการผลิตดว้ย 
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คุณวุฒชิัย  พีรพัฒนภูม ิ
(ผู้ถือหุ้น) 

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

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 

ที่ดินท่ีซื้อเป็นพื้นที่ตดิกันอยูด่้านหลังสุดของบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต หาก
เห็นแนวโน้มยอดขายและคําส่ังซือ้จากลูกค้า จะสามารถลงทุนต่อได้เลยในอนาคต ท้ังนี้
ได้รับความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนตําบลบา้นกลางดูแลเรื่องการขออนุญาต
ก่อสร้าง และปีท่ีแล้วเป็นจังหวะที่เหมาะสม เนื่องจากเศรษฐกจิตกต่ํา และบริษัทมีเงินสด 
ทําให้ซื้อไดใ้นราคาที่สมเหตุสมผล 
สําหรับการลงทุนในเครื่องจักร ซึง่น้อยกว่าปีท่ีผ่าน ๆ มา สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกจิตกต่ํา
จากวิกฤตเลห์แมนบราเธอส์  บริษัทเข้มงวดในเรื่องการใช้จา่ยเพือ่รักษากําไร  บริษัทจงึ
ลงทุนในส่วนท่ีจาํเป็นจริง ๆ  
 

คุณวุฒชิัย  พีรพัฒนภูม ิ
(ผู้ถือหุ้น) 

จากหมายเหตุข้อ 6 หน้า 38 เรื่องเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ปัจจุบันมีประมาณ 
1,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วที่มี 1,500 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนระยะสั้น 
ในส่วนตัว๋เงินคงคลังและตัว๋แลกเงินถึงประมาณ 1,700 ล้านบาท  บริษัทมีความจําเป็นต้อง
ถือเงินสดมากขนาดนี้หรือไม่ หรือควรนําไปลงทุนอยา่งอื่นท่ีได้รับผลตอบแทนมากกว่า หรือ 
ลงทุนซื้อหุ้นบริษัทคืนเมื่อต่าํกว่ามูลค่าตามบัญชี หรือ จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น  
 

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 

บริษัทมองเรื่องการลงทุนในอนาคตเป็นหลัก  และสํารองไว้สําหรับโครงการอีโคคาร์ และ
โครงการอื่น ๆ ซึง่ยังอยู่ในการพิจารณา 
 

คุณกิตติภณ  สุนทรพาณิชย ์
(ผู้ถือหุ้น) 
คุณอภิชาต ล้ีอิสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

นอกจากกระแสเงินสดที่เหลือมาก และ มีหน้ีสินเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว % เพิ่มขึ้นจากส่วนใด  
 
เนื่องจากยอดขายในช่วงท้ายปีปรับตัวดีขึ้นมาก การผลิตจึงมกีารซื้อวัตถุดิบเพิม่ขึ้นมาก ซึ่ง
การซื้อส่วนใหญ่เป็นเครดติ  ทําให้ยอดหนี้สินจากการซื้อวตัถุดบิเพิ่มขึ้นตามยอดขาย ถือ
เป็นวงจรปกติของธุรกจิ  การได้เครดติจากเจ้าหน้ีขึ้นอยู่กับการเจรจา ระหว่างบริษัทและ
ผู้ขาย (Supplier) ทั้งในเรื่องวงเงนิเครดิต และราคา  ซึ่งบริษัทชอบท่ีจะจ่ายเงินเร็วเพื่อให้ได้
ราคาถูก 
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คุณกิตติภณ  สุนทรพาณิชย ์
(ผู้ถือหุ้น) 
 

บริษัทคิดว่า Cycle การผลิตของบริษัท เมื่อเทยีบกับแนวโน้มอุตสาหกรรม อยูใ่นชว่ง
เดียวกันหรือไม่  เนื่องจากเห็นบริษัทเตรยีมขยายกําลังการผลิต จะสอดคล้องกับ cycle ของ
อุตสาหกรรมหรือไม ่
 

คุณอภิชาต ล้ีอิสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

เรื่อง cycle ของธุรกิจของบรษิัท เป็นเรื่องที่ตอบยาก บริษัทไม่สามารถสรุปได ้เมื่อพจิารณา
จากปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมรถยนต์ตกต่าํและปีน้ีปรับตัวดีขึ้น ทําให้พอสรุปได้ว่ายงัเป็น
อุตสาหกรรมที่มีอนาคต มีความต้องการซื้อมากขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท้ังจาก2 ตลาด คือ 
ตลาดในประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่คนไทยอยากไดจ้ากรถยนต์ รถจักรยานยนตเ์พิ่มขึ้น ทําให้
ความต้องการยังมีและคงจะสูงขึน้เรื่อย ๆ ส่วนตลาดการส่งออก ไทยยังมตีลาดส่งออกที่
แข็งแกรง่ คุณภาพเป็นท่ียอมรับ และยังมตีลาดที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะประเทศที่เปดิ
ใหม่ จงึถือเป็นอตุสาหกรรมทีม่ีอนาคต 
 

คุณศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี
(ผู้ถือหุ้น) 

จากหนา้ 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 ที่ดคีือต้นทุนขายที่ลดลงจาก 6,657 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 
5,715 ล้านบาทในปี 2552 ทุกรายการลดลงแต่ที่สวนทางคือ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ขึ้นทุกปี จาก 4,333 ล้านบาทในปี 2549 เปน็ 7,261 ล้านบาทในปี 
2552 ซึ่งหากเก็บไว้เรื่อยๆ ส่วนน้ีจะสูงขึ้น  ถ้ามูลค่าตามบัญชีเมื่อหักกําไรสะสมที่ยังไม่ได้
จ่าย แล้วหารดว้ยจาํนวนหุ้น จากที่มีมูลคา่ตามบัญชีอยู่ 94.77 บาท คาดว่าจะเหลือเท่าใด 
คือมองว่าราคาปัจจุบันอยู่ได้เนื่องจากมีกาํไรสะสมอยู่ ไม่ได้เติบโตจากยอดขายหรือกาํไร
สุทธิ และราคาตลาดปัจจุบันไม่ได้สะท้อนราคาที่แท้จริง และกาํไรสะสมเพิ่มขึ้นตลอด
เนื่องจากบรษิัทจ่ายเงินปันผลไม่เคยเกิน 40%  ขอให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย    

 
 
 
 
คุณอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ส่วน บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ปีท่ีแล้วเคยจา่ยเงินปันผล 56 ล้าน
บาท ปัจจุบันเหลือจา่ย 22 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการลดลงใช่หรือไม่ ปัจจุบันดีขึ้น
หรือยัง และจะได้เงินปันผลเท่าเดิมหรือไม ่
 
จากวิกฤตเลห์แมนบราเธอร์ ทุกบริษัทได้รับผลกระทบ บริษัทเอเชียนสแตนเลย์ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการขายส่งออก ได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่ปัจจุบันมีการปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกจิ
โลก แต่ยังไม่สามารถตอบเรื่องเงนิปันผลได้ต้องรอดูสถานการณ์ตอ่ไป 
 

คุณศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี
(ผู้ถือหุ้น) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน จ่าย 6.5 ล้าน เหมือนปีที่แล้ว ยอดนี้ตอ้งจ่ายทุกปีหรือไม่ และ
เป็นค่าอะไร 
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คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย ์
(ผู้สอบบัญชี) 
 
 
คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
 
คุณศักดิช์ัย สกุลศรีมนตร ี
(ผู้ถือหุ้น) 
คุณอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
คุณศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี
(ผู้ถือหุ้น) 
คุณอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
คุณศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี
(ผู้ถือหุ้น) 
คุณอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน ไม่ได้เป็นการจ่ายเงินจริง เป็นบัญชีปรับมูลค่าเงินลงทุน โดยดู
จากที่บริษัทไปลงทุน แล้วผลดําเนินงานของบรษิัทน้ันเป็นอยา่งไร หากมีผลขาดทุนต่อเนื่อง 
จึงจะตั้งบัญชีเพื่อปรับเงินลงทุนลดลง โดยคาดวา่เป็นการลงทุนที่ประเทศอินเดยี ในระยะ
เริ่มต้น 
บริษัทมีการลงทุนในบรษิัทต่างประเทศ โดยปกตขิองระบบอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งช่วงแรกยงั
มีค่าใชจ้่ายสงู ท้ังคา่เส่ือมราคาตา่ง ๆ และการผลิตต่าง ๆ ยังเต็มที่    จึงทําให้เกิดผลขาดทุน 
ผู้สอบบัญชีจึงตัง้บัญชีปรับไว้ก่อน  
 
ภาระผูกพัน เรื่องคา่ไฟฟ้าคา้งจ่าย ทําไมมียอดคา้ง ท้ังที่บรษิัทมีเงนิสดเหลือพอ 
 
เป็นการบันทึกไวแ้ต่ยงัไม่ครบกาํหนดจ่ายชําระเงิน ซึ่งบริษัทต้องชาํระแน่นอน  
 
ในข้อหนี้สินหมุนเวยีนอื่น ส่วนของเงินเดือนคา้งจ่ายเพิม่ขึ้น เกิดจากอะไร   
 
เป็นเรื่องของการบันทึกบัญชี ณ 31 มีนาคม  เนื่องจากเงินเดอืนจะจ่ายในวันที่ 10 เมษายน 
แต่ ณ วันท่ี 31 มีนาคม บรษิัทจึงบันทึกเป็นเงินเดือนคา้งจ่ายไว้กอ่น 
 
 หน้า 39  บริษัทใช้นโยบายอะไรจึงไม่มกีารตัง้คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเลย 
 
บริษัทไม่มีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เนื่องจากมีระบบการติดตามที่ดี หากมีรายการค้าง 
รายงานจะถูกส่งมายงัประธานและรองประธานกรรมการบริหารทันที  และ ลูกค้าเป็นบริษัท
ใหญ่และไม่เคยมีรายการค้าง กรณีที่เคยเกิดขึ้นจะเป็นในเรื่องความผิดพลาดเล็กน้อยจาก
การเขา้ใจผิดเรื่องกาํหนดการวางบิลเป็นต้น 

  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถามเรือ่งอื่นใดอกี ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี้ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง      57,095,371  หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสยีง                     -  หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -           หุ้น 
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผล และการจัดสรรเงินก าไร ส าหรับผลการด าเนนิงานรอบระยะเวลา   
                       วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553  

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น สําหรับผลการดําเนินงานรอบ
ระยะเวลา 1 เมษายน 2552 – 31 มีนาคม 2553 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 383,125,000 
บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหน่ึงแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งเกิดจากกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 4.80 
บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 367,800,000 บาท (สามร้อยหกสิบเจด็ล้านแปดแสนบาทถ้วน) และจากกจิการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ ใน
อัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 15,325,000 บาท (สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถว้น) โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปันผลในวันที่ 12 กรกฎาคม  2553  และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2553 และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 

พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจา่ยเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอยีดดงันี้  
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2553 ประจ าปี 2552 ประจ าปี 2551 
 (งบเฉพาะ

กิจการ) 
(งบเฉพาะ
กิจการ) 

(งบเฉพาะกจิการ) 

1.กําไรสุทธิ (บาท)      894,839,337  1,073,338,910 1,229,108,402 
2.จํานวนหุ้น (หุ้น)        76,625,000       76,625,000 76,625,000 
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 5.00 5.00 

 
5.30 

  -จากกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสรมิการลงทุน 4.80 
 

2.55 
 

2.70 

  -จากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน     0.20 2.45 2.60 
4.รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (บาท) 383,125,000 383,125,000 406,112,500.00 
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) 42.81 35.69 33.04 

     

ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยตา่งๆ ซึง่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดงันี้ 
 

คุณกิตติภณ  สุนทรพาณิชย ์
(ผู้ถือหุ้น) 

สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ยังเหลืออกีกี่ป ี

คุณอภิชาต ล้ีอิสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ปีท่ีผ่านมา สิทธิจากบัตรส่งเสริมการลงทุน ส่วนใหญ่หมดไปในส่วนของ งานวิศวกรรม
พลาสติก Engineering Plastic  ทําให้บริษัทต้องเสียภาษเีพิ่มขึ้น ปัจจุบันเหลืออีก 2 บัตร 
จากสว่นงานแม่พิมพ์ และ ศูนยว์จิัย ซึ่งถือวา่ส่วนแบ่ง (Portion) ไม่มากในส่วนยอดขาย 
และยังเหลือสิทธิประโยชน์อีก 5 ปี 
 

คุณวุฒชิัย  พีรพัฒนภูม ิ
(ผู้ถือหุ้น) 

ปกติบริษัทจะจา่ยเงินปันผลประมาณ 30% มาตลอด ปีน้ีจ่าย 41% หวังวา่จะคงอยูต่ามนี้
ต่อไป และในส่วนท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี  16   ว่ามีหุ้นจํานวน 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 1 

หน้า 13 ของ 17  
 

3,000 หุ้น ซึง่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเป็นเงินรวม 15,000 บาท เนือ่งจากไม่ปฎิบัติตาม
ระเบียบวิธกีารปฎิบัตใินการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  คืออะไร  
 

คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถกูตัดสิทธิเ์นื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นไม่ถกูประเภท กล่าวคือ เป็นผู้ถือ
หุ้นต่างด้าวที่มาถือหุ้นอยูใ่นประเภทผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  
 

คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร 
(ผู้ถือหุ้น) 
 
คุณอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
 
คุณธนชาติ  ธนเศรษฐกร 
(ผู้ถือหุ้น) 
คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย ์
(ผู้สอบบัญชี) 

จากหนา้ 87 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส่วนของบรษิัท ลาวสแตนเลย์  จ่ายไม่น้อย
กว่า 5% ของทุน หมายความวา่ไม่ว่าจะกาํไรหรือขาดทุนกจ็ะจา่ยใช่หรือไม่ 
 
นโยบายดงักล่าวพิจารณารวมถงึกรณีที่มีกําไรดว้ย และที่ปฎิบัติมาจ่ายมากกว่านโยบาย
ตลอด โดยในปีที่แล้วจ่ายในอตัรา 13% ของทุนจดทะเบียน (เป็นอัตรา 50% ของกาํไร
สุทธิ) 
 
ไม่พบหัวข้อค่าใชจ้่ายตามลักษณะ  
 
แสดงไว้แล้วในรายงานประจําปี หัวข้องบการเงิน ที่หมายเหต 19 หน้า 47 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถามเรือ่งอื่นใดอกี ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามทีเ่สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง      57,095,371  หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง                     -  หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -           หุ้น 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในปีน้ีกรรมการของบรษิัทท่ีต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 5 ท่าน โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้  

1. นายมาซาฮิโร นากามูระ   กรรมการ 
  2. นายเกียรต ิ ชินโน   กรรมการ   

                            3. นายโคอิจ ิ นางาโนะ  กรรมการ 
4. นางพิมพใ์จ เหล่าจินดา กรรมการ 

                           5. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 
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เนื่องจาก นายมาซาฮิโร นากามูระ ตําแหน่ง กรรมการ และ นายเกียรติ ชินโน ตําแหน่ง กรรมการอสิระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับตําแหน่งต่อ เนื่องจากติดภารกิจ 

 นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมัตเิลือกกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตําแหน่งอีกวาระ
หน่ึง จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้

รายชื่อกรรมการท่ีออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเขา้ดํารงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
1.  นายโคอิจ ิ นางาโนะ  กรรมการ 
2.  นางพิมพใ์จ เหล่าจินดา กรรมการ 

               3.  นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถามเรือ่งอื่นใดอกี ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมตเิป็นรายบคุคล คราวละคน  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุัติการเลือกตัง้ นายโคอิจิ  นางาโนะ  กรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีก

วาระหนึ่ง , ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี้ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง     57,095,371         หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง                 -  หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                 -  หุ้น 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเลือกตั้ง นางพมิพ์ใจ  เหล่าจินดา กรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเข้าดาํรงตําแหน่งอีก

วาระหนึ่ง , ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี้ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง     56,800,271         หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง         295,100  หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                 -  หุ้น 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเลือกตั้ง นางพรทิพย ์  เศรษฐวีรรณ กรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ดว้ยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง      57,095,371  หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง           -                 หุ้น 
ผู้มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           -   หุ้น 

 
ประธานกล่าวขอบคุณ นายมาซาฮิโร  นากามูระ และ นายเกียรติ  ชินโน  ที่ได้ให้ความชว่ยเหลือสนับสนุนในการ

ดําเนินการของคณะกรรมการบรษิัท ด้วยดี ตลอดมา โดยเฉพาะ คุณเกียรติ  ชินโน ซึ่งปจัจุบันท่านมีอายุ 81 ปีได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ใหก้ับบริษัท เปน็เวลา 17 ปี  

 
 
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 1 

หน้า 15 ของ 17  
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2553 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2553 เป็นเงิน 5,000,000 

บาท โดยมีองค์ประกอบคา่ตอบแทนดังนี ้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
3. ค่าเบีย้ประชุม (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เขา้ร่วมประชมุ ) 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถามเรือ่งอื่นใดอกี ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2553 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง      56,800,271 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง           295,100 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  หุ้น 

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2553 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาแตง่ตั้ง นางสาวแนง่น้อย     เจริญทวีทรัพย์       ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่   3044,   นางสุวรรณี  ภูริปัญโญ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3371   และนายวเิชียร  กิ่งมนตรี     ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่  3977 ในนามบรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2553 โดย
กําหนดคา่ตอบแทนเท่ากับปีท่ีผ่านมา ดังนี้  

 
 

ค่าสอบทานงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ประจําป ี       2554                               2553        

     ณ วันท่ี 31 มีนาคม      949,000.- บาท             949,000.- บาท 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
             3 ไตรมาส เป็นเงิน     870,000.- บาท             870,000.- บาท 

   รวม                 1,819,000.- บาท          1,819,000.- บาท 
 ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการท่ีไดร้ับ 
      บัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร                   115,500.- บาท             115,500.- บาท  
   รวมคา่ตรวจสอบทั้งสิ้น 1,934,500.- บาท          1,934,500.- บาท 
 

คุณศักดิช์ัย สกุลศรีมนตร ี
(ผู้ถือหุ้น) 
 

คุณแน่งน้อย เป็นผู้สอบบัญชีปีทีเ่ท่าใด 
จากรายงานประจาํปี หน้า 57 ซึ่งแสดงรายชื่อผู้สอบบัญชีเป็นคุณแน่งน้อย ท่านเดียว  
ต้องการใหใ้ส่ ท้ังหมด 3 คนจะดกีว่า 
 

คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย ์
(ผู้สอบบัญชี) 

เป็นปีท่ี 3  ส่วนการเสนอผู้สอบบัญชี จะใชค้ําว่า และ หรือ  เผ่ือในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีผู้
ลงนามไม่สามารถปฎิบัตงิานได้ ท่านอื่นจะได้ปฎิบัติแทน 
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คุณสุดใจ  ศรเีฟื่องฟุง้ 
(เลขานกุารบริษัท) 

ในรายงานข้อมูลสารสนเทศดงักล่าวเป็นการแจง้ชื่อผู้สอบบัญชีทีล่งลายมือชื่อใน
สารสนเทศประจําปีน้ี เนื่องจากคุณแนง่น้อยเป็นผู้ลงลายมอืชื่อในในเอกสารท่ีส่ง
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในปีทีผ่่านมา ส่วนการขอจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นต้องขอเผ่ือไว้
กรณีเมื่อทา่นใดทา่นหนึ่งปฎิบัตงิานไม่ได ้

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถามเรือ่งอื่นใดอกี ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมต ิ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจําปี 2553 และกําหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง      57,095,371 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง                     - หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     - หุ้น 

 
ระเบียบวาระที่ 8            พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2553 ตัง้แตว่ันท่ี 1 มีนาคม 2553 ถึงวันท่ี 16 เมษายน 2553 นั้น ปรากฎว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม ซึ่งถอืวา่ไม่มีเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระเพื่อพจิารณา  

 
ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม โดยสรุปได้ดังนี้ 

 

คุณชัชชัย คุณงาม 
(ผู้ถือหุ้น) 
 
 
นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 

ขอให้เล่าความคืบหนา้โรงงานโคมไฟที่ 5 (Lamp 5) ใช้กําลังการผลิตเต็มหรือยงั 
อัตราของเสีย ภาพรวม ลดลงอยา่งไรบ้าง และดีใจที่เห็นห้องแสดงผลประกอบการ 
ทั้งนี้ขอเสนอใหเ้ล่ียงการประชมุวนัจันทร์และศุกร ์
 
ในส่วนของโรงงานโคมไฟที่ 5 (Lamp5) ปัจจุบันมีการผลิตให้ลูกค้าฮอนด้า และ AAT (Auto 
Alliance)  สําหรับฮอนดา้มียอดส่ังซื้อที่สูง ส่วนของ AAT ปัจจุบันมีรถรุ่นใหมค่ือ Mazda 2  
ซึ่งยอดขายดีมาก ทําให้มกีารผลิตที่สูง และมีกําลังการผลิตประมาณ 80% 
สําหรับเรื่องของเสียจากการผลิต ถือเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิต บริษัทให้ความสาํคัญจึง
มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มาชว่ยในเรือ่งลดของเสียใหม้ากที่สุด ปีท่ีผ่านมาสามารถลดของเสียใน
กระบวนการผลิตได้ 50% เมือ่เทียบกับปี 2551 และในปีทีผ่่านมาถงึยอดขายจะลดลง 
บริษัทพยายามรกัษาผลกําไร หรือเพิ่มผลกําไรใหม้ากที่สุด 
สําหรับเรื่องวันประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้าจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไป 
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คุณศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี
(ผู้ถือหุ้น) 
 
 
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 
 
 
 
 
 
คุณศักดิช์ัย  สกุลศรีมนตร ี
(ผู้ถือหุ้น) 
 
คุณอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

กรรมการชาวญี่ปุ่นจาํนวน 5 ท่านที่ปฎิบัติงานท่ีญี่ปุ่น ได้กลับมาปฎิบัติงานท่ีประเทศไทย
หรือประจําที่ญี่ปุ่น จึงใชก้ารประชุมทาง TV Conference   
และค่าใช้จา่ยที่ประเทศญี่ปุ่น ใครเป็นผู้ออกค่าใชจ้่าย 
 
กรรมการชาวญี่ปุ่นทั้งที่ปฎิบัติงานในประเทศและตา่งประเทศเมื่อมีการประชมุ บริษัทเปิด
ช่องทางให้สามารถประชมุทาง TV Conference ได้  
ส่วนกรรมการชาวญี่ปุ่นทั้ง 5 ท่าน ปกติประจําการท่ีประเทศญี่ปุน่ แต่มีโอกาสได้เดินทางมา
ประชุมและมาปฎิบัติภารกิจที่ประเทศไทยบ้าง 
ส่วนค่าใช้จา่ยของกรรมการดังกล่าว ในส่วนของเงินเดือน ทางบริษัท สแตนเลย์อิเล็คทรคิ 
จํากดั เป็นผู้จ่าย 
 
หุ้นบริษัทไม่มีสภาพคล่องมานาน บริษัทควรหาทางเพิ่มสภาพคล่อง ประมาณ 5 ปีแล้วที่ไม่
มีการเพิ่มทุน และปัจจุบันกําไรสะสมมีจาํนวนสูงมาก  
 
ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา 
 

 

เนื่องจากไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ดาํเนินการมาครบทุกระเบยีบวาระแล้ว ประธานฯ จงึ
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้มาเข้ารว่มการประชมุในครัง้นี้และกล่าวปิดการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นครั้งที่ 1/2553 

เลขาที่ประชมุได้แจง้ผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มสามารถตดิต่อสอบถามได้ที่แผนกนกัลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 
0-2581-5462 ต่อ 164 , E-mail :  info@stanley.co.th , Website : www.thaistanley.com และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบคะแนนเพื่อท่ี
บริษัทฯ จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมแบบประเมินผลการจัดประชุมใหก้ับเจ้าหน้าที่ท่ีจุดลงทะเบยีนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจดัการ
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  

 
ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา 

 
 

 
 
      ลงชื่อ______________________________   ประธานในที่ประชุม 
                       ( นายฮิโรยกูิ  นาคาโนะ ) 
 

mailto:info@stanley.co.th
http://www.thaistanley.com/

