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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 
ของ 

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
วันที่ประชุม :  วันจันทรที่ 11 มิถุนายน 2550  เปดประชุมเวลา 14.00 น. 
สถานที่ประชุม :  หองประชุม ช้ัน 3  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

    เลขที่ 29/3 หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
  เลขาที่ประชุม แจงใหผูถือหุนที่มาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง เพื่อทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม 
เนื่องจากประธานกรรมการคือ คุณวิทยา  ล้ีอิสสระนุกูล  ไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549  และบริษัทฯ ยังมิได
แตงต้ังกรรมการทานใดใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง  ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 104 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  กรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมได ใหผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง เพื่อทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม  ผูถือหุนจึงเสนอชื่อ นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  เพื่อทําหนาที่
เปนประธานในที่ประชุม   
  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  เปนประธานที่ประชุม  
  นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหการสนับสนุนบริษัทฯ 
ดวยดีเสมอมา   พรอมนี้ไดแจงจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมมีจํานวน  50 ราย นับรวมจํานวนหุน
ทั้งสิ้น  58,828,688       หุน  เทากับรอยละ  76.77   ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด (หุนของบริษัทฯ ที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดมีจํานวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุน) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามที่
กฎหมายกําหนดแลว ประธานฯ กลาวเปดประชุม และแนะนําคณะกรรมการและผูบริหาร และผูเกี่ยวของที่เขารวมประชุมใน
วันนี้ ดังนี้ 
กรรมการเขารวมประชุม จํานวน 13 ทาน จากทั้งหมด 16 ทาน 
 1. นายฮิโรยูกิ   นาคาโนะ กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายมาซาฮิโร นากามูระ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 4. นายชิเกโอะ ซูซูกิ  กรรมการ 
 5. นายเกียรติ ชินโน  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายโทชิโอะ อุชิคาวา  กรรมการ 
 7. นายทนง ล้ีอิสสระนุกูล กรรมการ 
 8. นายกฤษดา วิศวธีรานนท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 9. นางพรดี ล้ีอิสสระนุกูล กรรมการ 
 10. นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ กรรมการ 
 11. นายโชคชัย ต้ังพูลสินธนา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 12. นายคาโอรุ คุราโมโตะ กรรมการ 
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 13. นางพิมพใจ เหลาจินดา กรรมการ 
หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัท                  นางนงเยาว อภิรัมย 
ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรวอเตอรเฮาส คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด นางอุณากร พฤฒิธาดา 
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่จะทําหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีขอโตแยง คือ  
นางมนัญญา ธิตินันทวรรณ 

เพื่อใหการประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงไดช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในการลงมติในแตละ
วาระดังนี้ 
 กอนลงมติในแตละวาระจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจงช่ือ และ นามสกุลใหที่ประชุมทราบดวยทุก
ครั้ง 
 บริษัทจะแจกใบคะแนนใหกับผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียง
ลงคะแนนในหองประชุมเทานั้น   

ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายใดที่ประสงคจะลงคะแนนเสียง  “ไมเห็นดวย“ หรือ “งดออกเสียง”  ขอใหผูถือหุน

ยกมือและออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ไดรับจากเจาหนาที่ตอนลงทะเบียน เมื่อเรียบรอยแลวใหสงบัตรลงคะแนนให
เจาหนาที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนน บริษัท จะนําคะแนนเสียงที่  “ไมเห็นดวย“ และ  “งดออกเสียง “ ดังกลาวไป หักออก
จากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม จํานวนเสียงสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นดวย” ในวาระ
นั้นๆ    

ในกรณีที่ไมมีผูถือหุน หรือ ไมมีผูรับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็น “ ไมเห็นดวย “  หรือ “ งดออกเสียง “ ใหถือ
วาที่ประชุม “ เห็นชอบ “  หรือ “ อนุมัติเปนเอกฉันท “  
 หากในวาระใดมีผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียง
ของผูถือหุนดังกลาวออกจากจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด 
 
 อนึ่งหลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. แลว มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม
เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 54 ราย นับรวมจํานวนหุนที่ลงทะเบียนไดทั้งสิ้น 60,198,338 หุน คิดเปนรอยละ 78.56 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด 
 
 ประธานฯ นําที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบดวยวาระการประชุมทั้งหมด 7 วาระ ตามลําดับ
ตอไปนี้ 
 
  
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 
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ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2549 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลวกอนการประชุม 
ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถามโดยสรุป
ดังนี้ 

คุณชัชชัย คุณงาม                  ขอแกไขรายงานการประชุมครั้งที่แลว ขอความวา กอนการเริ่มประชุม ผูถือหุนขอกลาวไวอาลัย 
(ผูถือหุน)     แก คุณวิทยา ล้ีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ใหตัดออก และใชขอความตามจริงดังนี้ 
 

กอนเริ่มการประชุมผูรับมอบฉันทะ ซึ่งเปนผูแทนจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดขอให
ผูเขารวมประชุมลุกขึ้นยืนไวอาลัยแกทานประธาน คุณวิทยา ล้ีอิสสระนุกูล เปนเวลา 1 นาที และ 
คุณชัชชัย คุณงาม ผูถือหุน ไดกลาวคําประพันธ  1 บท สดุดีเกียรติคุณทานประธาน 
 

คุณอภิชาต ล้ิอิสสระนุกูล      ขอใหทางเลขาที่ประชุมจดบันทึกการประชุมครั้งนี้ใหครบถวนตามคําแนะนําของผูถือหุนดวย 
(รองประธานกรรมการ และ นางสุดใจ ศรีเฟองฟุง เลขาที่ประชุมไดแจงวารายงานการประชุมชุดนี้ไดสงให ตลาด 
บริหาร)   หลักทรัพยและหนวยงานราชการอื่นๆไปแลว จึงขอไมกลับไปแกไข แตจะขอรายงานไวในครั้ง

นี้ และขอขอบคุณที่ไดใหคําแนะนํา 
    

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง         60,198,338      หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -    หุน 

 
ทานประธานไดมอบหมายใหนายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เปนผูดําเนินการประชุมตั้งแต
ระเบียบวาระที่ 2 ถึง ระเบียบวาระที่ 6   
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา

และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ 
รองประธานฯ ไดเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา และ
รายงานประจําปของคณะกรรมการ ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
กอนการประชุม พรอมรายงานขอมูลเพิ่มเติมทางวีดิทัศนในรปูของกราฟเปรียบเทียบขอมูลดังนี้  

ในป 2006 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตที่ 5%โดยในครึ่งปแรก
เติบโต ที่ 6% และครึ่งปหลัง ลดลงเหลือ 3.5 % ในปที่ผานมาเรามีการเผชิญปญหาตางๆมาก ไม
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วาจะเปนปญหาดานการเมืองปญหาน้ําทวม ปญหาคาเงินบาท เปนตน ซึ่งสงผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมาก  
 ในสวนตลาดรถยนต ในปที่ผานมามียอดขายลดลงเหลือเพียง 683,000 คัน ลดลงรอย
ละ 3 สวนยอดการผลิตรถยนตมีการสงออกที่เติบโตขึ้น ทําใหยอดผลิตเพิ่มเปน 1,177,000 คัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 5  
 ในสวนรถจักรยานยนต มียอดขายลดลง เหลือเพียง 2,055,000 คัน ลดลงรอยละ 3  
 ในป 2006 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 7,907 ลานบาท ลดลงรอยละ 5 แตมีกําไรสุทธ ิ
1,152 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8 เมื่อเทียบกับปกอน  
 โครงสรางยอดขาย กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 486.02 ลานบาทลดลงรอยละ 19.99  

   กิจการโคมไฟ มียอดขาย 7,168 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.96 กิจการแมพิมพ มียอดขาย 252.48
   ลานบาท ลดลงรอยละ 36.25  

บริษัทมีการลงทุนในที่ดิน 29.08 ลานบาท สิ่งกอสราง 390.96 ลานบาท อุปกรณและ
เครื่องจักร 653.33 ลานบาท แมพิมพและเครื่องมือ 220.48 ลานบาท อื่นๆ 38.08 ลานบาท รวม
ทั้งสิ้น 1,331.93 ลานบาท  

   
ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถามโดยสรุป
ดังนี้ 

 
คุณชัชชัย คุณงาม  1. ในเรื่องของ ECO Car คาดหวังวาบริษัทจะไดรับยอดขายเพิ่มทําใหผลการดําเนินงานสูงขึ้น   
(ผูถือหุน)  และเกี่ยวกับเงินปนผลที่ อัตราการจายสูงกวานโยบาย แตอัตราลดลงจากปที่ผานมาเนื่องจากใน

ปนี้บริษัทใชในการลงทุนไป ถาในปตอๆไปไมลงทุนมากนักก็ขอเพิ่มขึ้นอีก  
 

2. ขอเสนอการจดรายงานการประชุมเพื่อความสะดวกในการตรวจและรับรองรายงานการ
ประชุม ขอใหจดชื่อผูถือหุนที่เปนผูถามและผูบริหารผูใดเปนผูตอบและสรุปประเด็นวาถามวา
อะไร ทั้งนี้เพื่อความโปรงใสของรายงานและจะไดเปนประโยชนตอผูถือหุนอื่นๆที่ไมไดมา
ประชุมและมีโอกาสไดอานรายงานการประชุมจะไดรูจักบริษัท มากขึ้น    

 
Mr. Hiroyuki Nakano           1. ในเรื่องของ ECO Car เปนการสรุปรายงานของทางคณะรัฐบาลที่จะมีการสนับสนุน แตการ 
(ประธานกรรมการบริหาร) ดําเนินงานจะมีผลอยางไรทางบริษัทจะติดตามขอมูลขาวสารและทํากิจกรรมทางดานการตลาด

ที่จะไดรับการสั่งซื้อจากลูกคา 
จากที่ประเทศไทยประสบปญหาตางๆ ซึ่งสงผลกับบริษัท จึงทําใหยอดขายลดลงแตอยางไรก็
ตาม บริษัทยังคงรักษาอัตราสวนกําไรไวใหได เพื่อจะไดมอบเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยาง
ตอเนื่อง 



ส่ิงที่สงมาดวย 1 
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 

หนา 5 ของ 11  
 

           
2. สําหรับการบันทึกรายงานการประชุมจะพยายามปรับปรุงอยางตอเนื่อง และบันทึกใหมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่
ผานมา และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      60,198,338 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุน 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550  
ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
รองประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ 
ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่ได
จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม ทั้งนี้ไดฉายวีดิทัศนแสดง
ขอมูลที่มีสาระสําคัญดังนี้  
 

 31 มีนาคม 2550 31 มีนาคม 2549 เปล่ียนแปลง 
 (พันบาท) (พันบาท) (%) 
รวมสินทรัพย 6,514,992 5,553,590 17.31 
รวมหนี้สิน             1,382,608 1,220,584 13.27 
รวมรายได     8,256,604 8,568,560 (3.64) 
กําไรสุทธิสําหรับป       1,151,618 1,066,910 7.94 
กําไรตอหุน   (บาท) 15.03 13.92 7.94 

 
 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําปสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      60,198,338 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุน 
  

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล และการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงานรอบ
ระยะเวลา  วันที่ 1 เมษายน 2549 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2550  
รองประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน สําหรับผล
การดําเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2549 – 31 มีนาคม 2550 โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุน ในอัตราหุนละ 4.85 บาท รวมเปนเงิน 371,631,250 บาท (สามรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานหกแสน
สามหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน)  ซึ่งเกิดจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 
ในอัตรา 2.28 บาทตอหุน เปนเงิน 174,705,000 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสนหาพันบาท
ถวน) และจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.57 บาทตอหุน เปนเงิน 
196,926,250 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบหกลานเกาแสนสองหมื่นหกพันสองรอยหาสิบบาทถวน) 
โดยกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 18 
มิถุนายน 2550 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลแกผูถือหุน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550  
พรอมนี้ไดใหขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป ตามรายละเอียดดังนี้  
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ประจําป 2550 ประจําป 2549 ประจําป 2548 
1.  กําไรสุทธิ (บาท)  1,151,617,967.61 1,066,909,730.02 867,058,292.36 
2.  จํานวนหุน (หุน)  76,625,000 76,625,000 76,625,000 
3.  เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 4.85 4.60 3.75 
     - จากกิจการที่ไดรับการสงเสริม  
        การลงทุน 

2.57 3.70 2.20 

     -  จากกิจการที่ไมไดรับการ     
         สงเสริมการลงทุน 

2.28 0.90 1.55 

4.  รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 371,631,250.00 352,475,000.00 287,343,750.00 
 
     

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุป
ไดดังนี้ 
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คุณธรรมรัตน โอภาสเสถียร 1. ผลประกอบการยอดขายในปที่ผานมาลดลง ไมทราบวาในป 2550 จะประมาณการมากขึ้น 
(ผูถือหุน)   หรือ นอยลง  
   2. ในป 2550 อัตรากําไรจะมากขึ้นหรือนอยลง 
   3. ถามีวิกฤตการณขาดทุนขึ้นมาจะมีเงินปนผลหรือไม 
 
Mr. Hiroyuki Nakano 1. เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และความมั่นคงภายในประเทศที่ยังไมสงบ สงผลใหคาดการณ 
(ประธานกรรมการบริหาร) ยอดขายไดยากทั้งในสวนของรถยนตและรถจักรยานยนต  
 

2. ในเรื่องอัตราสวนกาํไร เนื่องจากทางบริษัทไดรับการขอลดราคาจากลูกคาในหลายๆราย 
อีกทั้งตนทุนวัตถุดิบในการผลิตมีราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตสินคา แตทาง 
บริษัทจะใชกิจกรรมตางๆในการลดตนทุน ไดแก กิจกรรมการปรับปรุง (KAIZEN),  
กิจกรรมการขจัดความสูญเปลา (MUDA) เพื่อรักษาอัตราผลกําไรไว 
 
3. การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับการบริหารงานเพื่อใหไดมาซึ่งกําไร ถาไมมีกําไรก็คงจะจายเงินปน
ผลไมได โดยบริษัทตองคํานึงถึงการรักษาอัตราสวนกําไรไว เพื่อจะไดจายเงินปนผลใหกับผูถือ
หุนในปตอๆไป 
 
  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลตามที่เสนอขางตน ดวย
คะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      60,198,338 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -  หุน 
 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนด 
คาตอบแทนกรรมการ 
รองประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในปนี้กรรมการของบริษัทที่ตองออกตามวาระมี
ทั้งหมด 5 ทาน โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้  
 
1. นายชิเกโอะ ซูซูกิ 
2. นายเกียรติ ชินโน 
3. นางพรดี  ล้ีอิสสระนุกูล 
4. นางพิมพใจ เหลาจินดา 
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5. นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ 
รองประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
 
รายช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ และไดรับเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
1. นายชิเกโอะ ซูซูกิ 
2. นายเกียรติ ชินโน 
3. นางพรดี  ล้ีอิสสระนุกูล 
4. นางพิมพใจ เหลาจินดา 
5. นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ 

 
และเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการรวมเปนจํานวนเงิน  
3,360,000.-บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
คาตอบแทนกรรมการ รายเดือน เดือนละ 15,000.-บาท รวม  2,880,000 บาท  (เทากับปที่ผานมา) 
คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000.- บาท รวม      240,000 บาท 
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000.- บาท  รวม            240,000 บาท  
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนง
อีกวาระหนึ่ง , อนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม และอนุมัติคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตน ดวย
คะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      40,467,166 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     - หุน 
ผูมีสวนไดเสียที่ไมมีสิทธิลงคะแนน  จํานวน                            19,731,172        หุน 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
รองประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นางสาวแนงนอย     เจริญทวีทรัพย       
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   3044,   นางสุวรรณี  ภูริปญโญ     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
3371   และนายวิเชียร  ก่ิงมนตรี     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3977 ในนามบริษัท ไพรซวอ
เตอรเฮาส คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 โดยกําหนด
คาตอบแทนดังนี้  
 

คาสอบทานงบการเงินประจําปสิ้นสุด ประจําป       2551                               2550        
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     ณ วันที่ 31 มีนาคม      892,500.- บาท             850,000.- บาท 
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
             3 ไตรมาส เปนเงิน     819,000.- บาท             780,000.- บาท 

   รวม                 1,711,500.- บาท          1,630,000.- บาท 
 คาตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ไดรับ 
      บัตรสงเสริมการลงทุน 1 บัตร                   115,500.- บาท             220,000.- บาท (2บัตร) 
   รวมคาตรวจสอบทั้งสิ้น 1,827,000.- บาท          1,850,000.- บาท 

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 และ
กําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      60,198,338 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     - หุน 
 

ระเบียบวาระที่ 7            พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 

ประธานไดสอบถามผูถือหุนวาตองการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม และไมมีผูถือหุน
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือ
หุนไดซักถาม โดยสรุปไดดังนี้ 
 

คุณณสุ จันทรสม  1. บริษัทมีความพยายามอยางไรที่จะทําให นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) ดีขึ้น ทั้ง นัก 
(ผูถือหุนจากกองทุนอยุธยา)   ลงทุนไทยและตางประเทศ ใหมาพบผูบริหารและมีนโยบายอยางไรที่จะเพิ่มสภาพคลองของหุน 

ใหกับผูถือหุน 
 
2. ถานโยบายในการพิจารณาจายเงินปนผลของบริษัท มองจากฐานะทางการเงินเปนสําคัญไมใช 
จากการใชหลักอนุรักษนิยมเปนตัวตัดสินนาจะเปนแนวทางที่ถูกตองกวากับผูถือหุน 
 
 

คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล      1. ปจจุบันบริษัทมีการจัด Analyst Meeting ซึ่งถือเปนชองทางหลักในการนัดพบกับกองทุน หรือ 
(รองประธานกรรมการ นักลงทุน และทางบริษัทจะจัดหาชองทางในเรื่อง ของนักลงทุนสัมพันธดวย 
บริหาร)    

2. เนื่องจากบริษัทใชทุนในการดําเนินงานสูงมากซึ่งการลงทุนของบริษัทจะเปนการลงทุนอยาง 
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   ตอเนื่อง เพื่อจัดทําสินคาใหลูกคาโดยเฉพาะตัวเครื่องจักรและแมพิมพ ซึ่งมีราคาแพง ในปนี้ที่มี 
  การจายเงินปนผลเมื่อเทียบเปน% แลวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตอจากนี้ 
  คอนขางลําบาก ซึ่งการใชหลักอนุรักษนิยมถือเปนจุดที่สําคัญ 
 

คุณชัชชัย คุณงาม  1. ในกรณีของนักลงทุนสัมพันธ จะสามารถติดตอโดยตรงไดที่ใคร 
(ผูถือหุน)    

2. ในกรณีของ ECO Car ซึ่งจะออกมาใชนั้นถาบริษัทไดรับการสั่งซื้อจะทันบันทึกผลการดําเนิน 
งานของปปจจุบันไดหรือไม 
 

คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล      1. ในสวนของ นักลงทุนสัมพันธ สามารถติดตอไดที่ คุณรัตนาภรณ  บุญวงศ 
(รองประธานกรรมการ  
บริหาร) 2. ประกาศของECO Car จะมีผลในป 2552 ซึ่งในชวงปนี้จะไมมีผลกระทบกับการดําเนินงาน

ของบริษัท 
 

คุณวุฒิชัย พีรพัฒนภูมิ 1.  การที่ยอดผลิตรถยนตสูงขึ้นรอยละ 5  แตยอดขายกลับลดลง ซึ่งยอดขายนาจะแปรผันไปตาม 
(ผูถือหุน)   ยอดผลิต เปนเพราะเราเสียสวนแบงตลาดใหคูแขงหรือไม 
    

2.  รถยนตมี สวนแบงตลาด ก่ีเปอรเซ็นต 
    

3.  ภาวะการสงออกรถยนตมีแนวโนมจะเปนอยางไรในอนาคต 
    

4.  การทํากิจกรรม SNAP ที่สามารถลดบุคลากรได 390 คน แตมีการจางงานเพิ่ม 14 คน ซึ่ง
ขัดแยงกันอยู ขอใหชวยอธิบาย 
 
5.  ในสวนรายไดจากการขายเศษวัสดุและของเสียจากการผลิตของป 2550 สูงขึ้นจากป 2549 
นั้น เกิดจากของเสียมากขึ้นดวยหรือไม 

 
Mr. Hiroyuki Nakano  1. เนื่องจากบริษัทไมไดผลิตเฉพาะรถยนตเทานั้นยังผลิตรถจักรยานยนตดวยโดย 
(ประธานกรรมการบริหาร) รถจักรยานยนตมี สวนแบงการตลาดที่ 95 เปอรเซนต ในสวนนี้ลูกคามีการลดจํานวนการผลิตลง

จึงสงผลคอนขางมากกับบริษัททําใหภาพรวมยอดขายของบริษัทลดลง 
 
2. รถยนตมี สวนแบงการตลาด 55 เปอรเซ็นต 
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คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 3. ในปที่ผานมายอดขายรถยนตมียอดสงออกอัตรารอยละ 20 -22  สวนแนวโนมการสงออกจะ 
(รองประธานกรรมการ โตขึ้นในอัตราที่ลดลง 
บริหาร) 
 
Mr. Hiroyuki Nakano  4. ผลที่ไดจากการทํากิจกรรม SNAP เปนการเทียบเทาจํานวนคน โดยดูถึงผลิตผลที่ไดออกมาวา 
(ประธานกรรมการบริหาร) สามารถลดพนักงานไดเทากับ 390 คนจึงไมใชการลดจํานวนคนจริงๆ 
 
 
คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 5. รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการขายเศษวสัดุ และของเสีย มาจากการสรางมูลคาเพิ่มจากของเสียให 
(รองประธานกรรมการ มากขึ้น โดยมีการแยกขยะเปนประเภทๆ  และบดละเอียดแลวนําไปขายเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
บริหาร)                             
 
คุณชัชชัย คุณงาม  ขอแนะนํา เรื่องของเสียขอใหเนนใหผูถือหุนหรือสาธารณชนเขาใจใหชัดเจน เนื่องจาก Analyst 
(ผูถือหุน)  meeting หรือจากบทวิเคราะห เขียนเรื่องของเสียมากทําใหราคาตลาดของหุน Stanly ตก ซึ่งการ

ที่รายไดอื่นๆเพิ่ม จะเขาใจวาของเสียเพิ่มมากขึ้น ขอใหเนนวาเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหของเสีย 
    

เนื่องจากไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมไดดําเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว 
ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดมาเขารวมการประชุมในครั้งนี้ 

 
ปดประชุมเวลา 15.45 นาฬิกา 
 

 
 
      ลงช่ือ______________________________   ประธานในที่ประชุม 
                       ( นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ ) 
 


