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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552
ของ
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

: วันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2552 เปดประชุมเวลา 14.00 น.
: หองประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 29/3 หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นางสุดใจ ศรีเฟองฟุง เลขาที่ประชุม แจงใหผูถือหุนที่มาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง เพื่อทําหนาที่เปนประธานที่
ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการคือ คุณวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 และบริษัทฯ ยังมิไดแตงตั้ง
กรรมการทานใดใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด ที่กําหนดไววาในการประชุมผูถือหุนจะตองใหประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม กรณีที่ประธาน
กรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง เพื่อทําหนาที่เปนประธานที่
ประชุม นายทนง ลี้อิสสระนุกูล (ผูถือหุน) จึงเสนอชื่อ นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ เปนประธานที่ประชุม
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดี
เสมอมา พรอมนี้ไดแจงจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทีเ่ ขารวมประชุมมีจํานวน 125 ราย นับรวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 55,841,355
หุน เทากับรอยละ 72.88 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด (หุนของบริษัทฯ ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดมีจํานวนทั้งสิ้น 76,625,000
หุน) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนดแลว ประธานฯ กลาวเปดประชุม
และใหเลขาที่ประชุมแนะนําคณะกรรมการและผูบริหาร และผูเกี่ยวของที่เขารวมประชุมในวันนี้ ดังนี้
- กรรมการเขารวมประชุม จํานวน 12 ทาน จากทั้งหมด 16 ทาน
1. นายฮิโรยูกิ
นาคาโนะ
กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายชิเกโอะ ซูซูกิ
กรรมการ
5. นายเกียรติ
ชินโน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
7. นายคะซึโทชิ อีโนะ
กรรมการ
8. นายโชคชัย
ตั้งพูลสินธนา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางพิมพใจ เหลาจินดา
กรรมการ
10. นายกฤษดา วิศวธีรานนท
กรรมการอิสสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นางพรดี
ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
12. นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
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- ผูบริหาร
ผูจัดการใหญ ศูนยวิจัยและพัฒนา
นายโคอิจิ
นางาโนะ
หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัท
นางนงเยาว
อภิรัมย
- ผูเกี่ยวของ
ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรวอเตอรเฮาส คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่จะทําหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีขอโตแยง คือ
นางมนัญญา ธิตินันทวรรณ
ผูถายทอดภาษาญี่ปุน
นางสาววินิตา
พงศไชยยงค
ตัวแทนลูกจางของบริษัท ไดแก ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายวิษณุ
ภูพันธ
เพื่อใหการประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงใหเลขาที่ประชุมไดชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในการลงมติ
ในแตละวาระดังนี้
- การออกเสียงลงคะแนนใหนับหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือรับมอบ
ฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในแตละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ไดแจก
ใหกับผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในหองประชุม
- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง โดยขอใหผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ “ไมเห็นดวย“ และ “งดออก
เสียง “ ดังกลาวไป หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม จํานวนเสียงสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
“เห็นดวย” ในวาระนั้น ทั้งนี้หากคะแนนเสียงสวนใหญเห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถือวาที่
ประชุมใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ
สําหรับวาระแตงตั้งกรรมการ จะขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกเปนรายบุคคล คราวละคน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง
การจัดประชุมผูถือหุนที่ดี
- หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใด มีสวนไดเสียในวาระใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนํา
คะแนนเสียงของผูถือหุนดังกลาวหักออกจากจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
- กอนลงมติในแตละวาระจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ตาม
ความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจงชื่อ และ นามสกุลใหที่ประชุมทราบดวยทุกครั้ง
ประธานฯ นําที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบดวยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลําดับตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551
ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ
ประชุม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
55,841,355 หุน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
หุน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
หุน

ทานประธานไดมอบหมายใหนายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เปนผูดําเนินการประชุมตั้งแตระเบียบวาระที่ 2
ถึง ระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาและอนุมัติ
รายงานประจําปของคณะกรรมการ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา และ
รายงานประจําปของคณะกรรมการ ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ
ประชุม และรายงานขอมูลเพิ่มเติมทางวีดิทัศนในรูปของกราฟเปรียบเทียบขอมูลดังนี้
ในปที่ผานมา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ที่ 2.6% ลดลงอยางตอเนื่อง
นับจากป 2550 และในป 2552 ยังประมาณการที่จะลดลงจน -2.5% และลาสุด GDP 2 เดือนที่ผานมายัง
เปน -6% ซึ่งหากจะใหทั้งปเปนไปตามตัวเลขประมาณการ ในครึ่งปหลัง GDP จะตองเปนบวก ซึ่งคงเปน
เรื่องยาก ปญหาหลักๆ เปนเรื่องเศรษฐกิจและการเงิน
สําหรับยอดขายรถยนตปที่ผานมา มียอดขายทั้งสิ้น 1.39 ลานคัน เพิ่มขึ้น 5.33% แบงเปน
ยอดขายภายในประเทศ 0.61 ลานคัน ลดลง 2.69% และเปนยอดสงออก 0.78 ลานคัน เพิ่มขึ้น12.69%
สวนยอดการผลิตรถยนต มียอดผลิต 1.39 ลานคัน เพิ่มขึ้น 6.92% สําหรับยอดขายชวง 3 เดือนที่ผานมา
ของปนี้คือชวงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.25 ลานคัน
ลดลง 31.02% แบงเปนการขายในประเทศ 0.11 ลานคัน ลดลง 32.50% ยอดขายสงออกเปน 0.14 ลานคัน
ลดลง 29.80% ยอดผลิตรถยนต ในชวง 3 เดือนแรก มียอดผลิตที่ 0.20 ลานคัน ลดลง 45.58%
ในสวนรถจักรยานยนต มียอดขาย 1.70 ลานคัน เพิ่มขึ้น 6.55% สวนยอดขายในชวง 3 เดือนแรก
ของปนี้ คือเดือนมกราคม ถึง มีนาคม มียอดขาย 0.36 ลานคัน ลดลง 16.80% ยอดผลิตในป 2008 มียอด
ผลิตที่ 1.92 ลานคัน เพิ่มขึ้น 16.40% ยอดผลิตรถจักรยานยนตในชวง 3 เดือนแรก มียอดผลิตที่ 0.39 ลาน
คัน ลดลง 11.89%
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ในป 2008 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 7,894 ลานบาท ลดลง 5.24% มีกําไรสุทธิ 1,109 ลานบาท
ลดลง 14.46%
โครงสรางยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 547.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น12.68%
กิจการโคมไฟ มียอดขาย 6,847.83 ลานบาท ลดลง 11.22% กิจการแมพิมพ มียอดขาย 498.77
ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 281.21%
บริษัทมีการลงทุนใน อาคารและสิ่งปลูกสราง 3.63 ลานบาท เครื่องจักรและอุปกรณ 597.04
ลานบาท แมพิมพและเครื่องมือ 175.83 ลานบาท อื่นๆ 13.02 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 789.52 ลานบาท ลดลง
จากปที่ผานมา 17.52%
การจางงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีพนักงานชาย จํานวน 1,311 คน ลดลง 91 คน พนักงาน
หญิง 1,033 คน ลดลง 38 คน พนักงานชาวญี่ปุน 31 คน เพิ่มขึ้น 1 คน รวม 2,375 คน ลดลง 128 คน
ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้
- Quality Award (Kawasaki Thailand: KMT)
- CR Award (Thai Yamaha: TYM)
- สถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม (5 ป
ตอเนื่อง)
- นายจางดีเดน และนายจางดีเดนดานความปลอดภัยในการทํางาน
- รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2003) ระดับสมบูรณ
- สถานประกอบการที่ไมมีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (1 ลานชั่วโมงงาน) (3 ป
ตอเนื่อง)
- สถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและดานสวัสดิการแรงงาน (3 ปตอเนื่อง)
ประธานฯไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถามโดยสรุป
ดังนี้
คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ
(ผูถือหุน)

ลูกหนี้การคาที่แสดงในงบดุลลดลงไมสอดคลองกับในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน (รายงานประจําป
หนา 90 )แจงวาเพิ่มขึ้น ขอมูลที่ถูกตองคืออะไร

ขอมูลลูกหนี้การคาที่ถูกคือในงบดุล ลดลงจากปที่แลว และขออภัยที่ในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน
(รองประธานกรรมการบริหาร) พิมพผิด
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ
(ผูถือหุน)

จากใน รายงานประจําป ขอใหอธิบาย Visual Control คืออะไร
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นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ
(ผูถือหุน)
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ
(ผูถือหุน)

คุณฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผูถือหุน)

Visual Control หรือ Mieruka ในภาษาญี่ปุน คือการทําใหเห็นความเปลี่ยนแปลง ความผิดปกติ เนื่องจาก
บริษัทเปนสถานที่ผลิตชิ้นงาน การปฎิบัติงานหลักคือ การผลิต การทําใหมองเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
การเคลื่อนไหวในการผลิต เมื่อผูบริหารเขาไปในโรงงานจะตองทราบไดวามีการเปลี่ยนแปลงอะไร มี
อะไรเกิดขึ้นบาง ทั้งทางดานตนทุน และกําไร และจะนํามาซึ่งการควบคุมตนทุนได
สัดสวนยอดขายของหลอดไฟ และ แมพิมพ และในอนาคตระยะยาวจะสามารถเพิ่มสัดสวนขึ้นหรือไม
กิจการหลอดไฟ เริ่มแรกผลิตเพื่อสงใหกับหนวยงานโคมไฟนําไปผลิตตอ ในระยะแรกไมไดตั้งใจจะ
สงออกขายใหกับภายนอก แตปจจุบันการแขงขันสูง และ การขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางต่ํา บริษัทจึง
พิจารณาที่จะขยายยอดขายใหกับบริษัท ไดขายสูภายนอกและพยายามหาชองทางจํานาย ปจจุบันไดสงขาย
ไปยังตลาดตางประเทศ ที่ ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศอินเดีย
สําหรับกิจการแมพิมพ บริษัทพยายามผลิตโดยใช Know How ของบริษัทเพื่อผลิตแมพิมพที่ดี
ผลิตภัณฑของบริษัทแม คือ บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด ประเทศญี่ปุนจะมีผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวย
เชน หลอดไฟ LED , ไฟแฟลชในกลองถายรูป หลอดไฟฟลูออเรสเซน แผงคอนโทรลแอรในสวนบริษัท
ไทยสแตนเลยฯ มีโครงการจะทําอยางอื่นดวยหรือไม นอกจากการถือหุนในบริษัทอื่น ๆ เชน บริษัท ศิริ
วิทยสแตนเลย จํากัด และสอบถามความคืบหนาโครงการ ECO CAR
กิจการของบริษัท สแตนเลยอิเลคทริก จํากัด ที่ประเทศญี่ปุน ทีม่ ีธุรกิจหลายอยาง เชน หลอด LED ซึ่งเปน
ที่ทราบกันวาบริษัทสแตนเลย มีอยู 2 บริษัท คือ บริษัทไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน ) และ
บริษัท เอเชี่ยนสแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูผลิตหลัก หลอดไฟ LED
โครงการ ECO CAR ทางรัฐบาลกําลังสนับสนุนผลักดัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตยังมี
ชองวางอยูบางตามสภาพเศษฐกิจ ซึ่งผูผลิตยานยนตยังมีความคิดและสนับสนุนที่จะผลิตอยู ซึ่งสําหรับ
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะรับคําสั่งซื้อและผลิต หรือการขยายตลาด อยูอยางตอเนื่อง ผูผลิตยานยนตจะมีกล
ยุทธของแตละบริษัทแตทางบริษัทไมอาจจะอธิบายได เนื่องจากเปนกลยุทธของทางลูกคา
เสนอใหมีซองแนบหนังสือตอบกลับหนังสือมอบฉันทะ สําหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเดินทางมารวม
ประชุมใหดวย และเสนอใหมีการแปลภาษาใหชาวญี่ปุนทางหูฟง เพื่อลดเวลาในการประชุม ซึ่งทาง
บริษัทไดพัฒนาขึ้นมาแลว และ สอบถามผูสอบบัญชี วาบริษัทมี Debt to Equity Ratio เทาไหร
ทางบริษัทขอนอมรับขอเสนอไปพิจารณา สําหรับการแปลภาษาญี่ปุนปจจุบันไดทําแลว

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)
คุณแนงนอย เจริญทวีทรัพย
Dept to Equity Ratio เทากับ 0.11 ปที่แลว 0.24 ซึ่งลดลงจากปที่แลว ถือวาดีขึ้น มีหนี้ลดลง
(ผูสอบบัญชี)
คุณชัชชัย คุณงาม
สอบถามถึงอนาคตถึงอุตสาหกรรมรถยนต และ ชมเชยที่เปดโอกาสใหมีตัวแทนพนักงานมารวมประชุม
(ผูถือหุน)
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สถานการณอุตสาหกรรมรถยนต เปนภาวะการณที่ตอบยาก เพราะยังลดลงอยางตอเนื่องอยางเชน 3
(รองประธานกรรมการบริหาร) เดือนแรกของปนี้ คือ เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ลดลงเฉลี่ย 30% แตในเดือนเมษายน , พฤษภาคม
ยอดขายในประเทศลดลง27% ถือเปนการลดลงในอัตราที่ถดถอย แตสิ่งที่นาตกใจคือตลาดสงออก 3
เดือนแรก เดือนมกราคม ลดลง 15% เดือนกุมภาพันธ ลดลง32% เดือนมีนาคม ลดลง38 % เดือนเมษายน
ลดลง 45%และเดือนพฤษภาคม ลดลง 54% ทําใหวิเคราะหไดวาตลาดในประเทศอิ่มตัว แตตลาด
ตางประเทศลดลงเรื่อย ๆ และตลาดรวมยิ่งนาใจหาย เพราะตลาดในประเทศ 40% และตลาดตางประเทศ
60% ซึ่งถือวาตลาดสงออกเปนตลาดที่ใหญ ลาสุดทางบริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดให
ขอมูลมาวา จะมียอดผลิต 940,000 คัน ลดลงประมาณ 30% ซึ่งคงบอกไดวาชวงครึ่งปหลังอาจจะดี หาก
มองในระยะยาว ตลาดรถยนตยังดีอยู เมื่อมีรายไดดีประชาชนจะยังซื้อรถยนตอยู แตคงเปนในระยะยาว
มาก และสิ่งที่ตองจับตาคือ เศรษฐกิจโลก ทั้งทางอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และ จีน
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

บริษัทมองวาจากนี้ไปยังอยูในภาวการณที่ลําบากอีกประมาณ 2 ป หากมองวาสถานการณนี้คือจุดต่ําสุดแต
ไมอาจคาดเดาไดวาจะเปนอยางไร ภาวการณอาจจะเปน L shape หรือ U shape แตดูจะเปน U ที่ยาวมาก
แตทางบริษัทอยากใหเปนภาวะ V Shape ที่ตกแลวขึ้นทันที เหมือนสถานการณในป 2540
สําหรับบริษัทยังมีวิธีการดี ๆ ซึ่งไดนํากิจกรรม SNAP และกลยุทธตาง ๆ มาใช เชนลดของเสีย ซึ่งจะเห็น
วาปจจุบันยอดขายลดลงแตสัดสวนกําไรลดลงเพียงเล็กนอย และพยายามหาผลิตภัณฑใหม และตลาด
Replacement และ Accessorie ไดแก ผลิตภัณฑในชื่อ RAYBRIG เปนหลอดไฟคุณภาพสูงความสวางสูง
และวางจําหนายที่ศูนย Cockpit
ผูถือหุน
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

(ผูถือหุนจากสมาคม

บริษัทมีประมาณการขายและภาวะเศรษฐิจในปจจุบันจะทําใหเราถึงขั้นขาดทุนหรือไม และบริษัท
ไทยโคอิโตะ จํากัด มี Market Share เทาใด
ทางบริษัทมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา เพื่อไมใหบริษัทเกิดการขาดทุน ในดานยอดขายปจจุบัน ตั้งแต
เดือนมกราคม - พฤษภาคม ลดลงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปที่แลว ในการที่จะรองรับ
เหตุการณปจจุบันนี้ บริษัทไดหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากขบวนการผลิตไดทันที คนหาผลการดําเนินงาน
แบบ Real Time ไดจัดทําหองสํานักกลยุทธ ซึ่งมีผลประกอบการตาง ๆ ทําใหบริษัทเห็นถึงความผิดปกติ
ได (Visual Control) และคาดหวังในเศรษฐกิจที่จะฟนตัว และพยายามลดตนทุนการผลิตเพื่อตอบความ
ตองการของผูถือหุนดวย
สําหรับ Market Share ของบริษัท ไทย โคอิโตะ จํากัด บริษัทไมสามารถตอบได จึงขอชี้แจงเฉพาะ Market
Share ของบริษัท ในสวนรถจักรยานยนตประมาณ 98% และ รถยนต ประมาณ 50%

ขอใหอธิบายคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานไดเพิ่มขึ้นจาก 770 ลาน เปน 816 ลาน ในขณะที่มีพนักงาน
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ลดลง
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
บริษัทขอชี้แจงวาไมมีนโยบายปรับลดพนักงาน สําหรับพนักงานที่ลดลง เนื่องจากพนักงานลาออกเองเพื่อ
(รองประธานกรรมการบริหาร) ประกอบอาชีพอื่น ซึ่งเปนปกติทุกป และมีพนักงานที่จางแบบมีสัญญาแนนอน เชน 3 เดือน 6 เดือน
สําหรับเมื่อบริษัทมีงานเพิ่ม เมื่อจบงานบริษัทจะพิจารณาการตอสัญญาอีกครั้ง ซึ่งพนักงานสวนนี้ไมมี
การตอสัญญา สําหรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเงินเดือนพนักงานขึ้น 5% และจากชวงไตรมาส 1-2
มียอดขายเพิ่มขึ้น บริษัทมีการจางงานเพิ่ม แตมีการปรับลดลงในชวงไตรมาสที่ 3 - 4
สงเสริมผูลงทุนไทย)

บริษัทจะนําเงินสดที่มีอยูมาบริหารอยางไรใหมีประสิทธิภาพ ขอเสนอใหมีการซื้อหุนคืนประมาณ 10%
(ผูถือหุน)
ถือเปนการลงทุนในตัวเอง และเพื่อให EPS (Earning Per Share) เพิ่มขึ้น
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ขอนอมรับไวพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร ซึ่งฝายบริหารใหความสําคัญกับทุกเรื่องและพยายามทํา
(รองประธานกรรมการบริหาร) ใหดีที่สุด
คุณวุฒิชัย พีรพัฒนภูมิ

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. แลว มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเปน
จํานวน 128 ราย นับรวมจํานวนหุนที่ลงทะเบียนไดทั้งสิ้น 55,903,055 หุน คิดเปนรอยละ 72.96 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา และ
อนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
55,903,055 หุน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
หุน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
หุน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ
ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่ไดจัดสงใหแก
ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม ทั้งนี้ไดฉายวีดิทัศนแสดงขอมูลดังนี้
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(งบเฉพาะกิจการ)

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
รายไดจากการขาย
รายไดรวม
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป

31 มีนาคม 2552
(พันบาท)

31 มีนาคม 2551
(พันบาท)

เปลี่ยนแปลง
(%)

3,370.19
7,528.74
751.75
770.09
6,758.65
7,528.74
7,893.74
8,200.50
6,249.51
604.34
1,406.50
1,108.63

3,427.25
7,530.33
1,452.71
1,471.73
6,058.60
7,530.33
8,329.80
8,585.20
6,303.15
648.73
1,711.10
1,296.03

(1.66)
(0.02)
(48.25)
(47.67)
11.55
(0.02)
(5.24)
(4.48)
(0.85)
(6.84)
(17.80)
(14.46)

ประธานฯไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุปไดดังนี้
คุณบุญประสิทธ โรจนพฤกษ ขอคําอธิบาย ลูกหนี้การคาลดลงจาก 1,151.61 ลานบาท เปน 651.60 ลานบาท และเจาหนี้การคาลดลง จาก
(ผูถือหุน)
557.43 ลานบาท เปน 260.97 ลานบาท และ ภาษีเงินเงินคางจายลดลงจาก 239.82 ลานบาท เปน 89.09
ลานบาท และเงินรับลวงหนาจากลูกคาที่เพิ่มขึ้นจาก 1.04 ลานบาท เปน 54.68 ลานบาท เกิดจากงานที่ยัง
ไมสงมอบลูกคาเพิ่มขึ้นใชหรือไม
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
สัดสวนลูกหนี้และเจาหนี้ลดลงทั้งหมดเนื่องจากการขายลดลง โดยในชวงตนปยอดขายสูง และลดลงใน
(รองประธานกรรมการบริหาร) ไตรมาสสุดทาย สําหรับภาษีเงินไดลดลงตามกําไร และสวนที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI ทําใหอัตราการ
เสียภาษีต่ําลง สวนเงินรับลวงหนาเกิดจากลูกคาซึ่งบริษัทไมสามารถคาดการณได ขึ้นอยูกับลูกคา
อัตรากําไรตอภาษีลดลงดวยไดรับสงเสริมจาก BOI ดวยสวนหนึ่ง
คุณบุญประสิทธ โรจนพฤกษ ทําไมรายไดจากเงินปนผลเพิ่มขึ้นจาก 54.62 ลานบาท เปน 115.16 ลานบาท ทั้งที่ธุรกิจรถยนตลดลง และ
(ผูถือหุน)
บางบริษัทจายเงินปนผลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมากกวาเดิมเทาตัว จาก PT Indonesia Stanley Electric และ
บริษัท เอเชียนสแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และ คาเผื่อมูลคาสินคาลาสมัย และคาเผื่อมูลคาสุทธิที่
จะไดรับต่ํากวาราคาทุน เพิ่มขึ้นจาก 1.81 ลานบาท เปน 9.30 ลานบาท
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
เงินปนผลที่ไดรับเกิดจากผลประกอบการของปกอนหนาที่ยังมีผลการดําเนินงานดีมาก และมีบางบริษัทมี
(รองประธานกรรมการบริหาร) การปรับอัตราการจายเงินปนผล เชนจากเดิม 50% เปลี่ยนเปน 100% ถือเปนเรื่องโชคดีซึ่งปนี้อาจลดลง
ตามไปดวย
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คาเผื่อสินคาลาสมัย เกิดจากทุกปบริษัทจะทบทวนวามีสินคาที่เขาขายลาสมัยหรือขายไมไดตามราคาตลาด
และมาจากทางผูสอบบัญชีเขมงวดในการตรวจสอบดวย ซึ่งทําใหสินทรัพยที่มีบริษัทมีอยูเปนปจจุบัน
จริงๆ
รายไดรวมของตลาดรถยนตสูงขึ้น จากกราฟตลาดรถยนตเพิ่มขึ้น แตรายไดของบริษัทลดลง เกิดจาก
ปงบประมาณใชหรือไม
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ปงบประมาณของบริษัทเริ่มที่เดือนเมษายน และสิ้นสุดเดือนมีนาคม ซึ่งตางจากบริษัทอื่นที่เริ่มเดือน
(รองประธานกรรมการบริหาร) มกราคมและสิ้นสุดเดือนธันวาคม
(ผูถือหุน)

จากรายงานประจําปหนา 89 คารับรอง คืออะไร และลดลงเนื่องจากอะไร คิดเปนเงินประมาณเทาใด
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
บริษัทมีการเขมงวดคารับรอง โดยจะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารและรองประธาน
(รองประธานกรรมการบริหาร) กรรมการบริหารเทานั้น
(ผูถือหุน)

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
55,903,055 หุน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
หุน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
หุน
ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล และการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลา วันที่
1 เมษายน 2551 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2552
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน สําหรับผล
การดําเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2552 โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ใน
อัตราหุนละ 5.00 บาท รวมเปนเงิน 383,125,000 บาท (สามรอยแปดสิบสามลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพัน
บาทถวน) ซึ่งเกิดจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.55 บาทตอหุน เปนเงิน
195,393,750 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบหาลานสามแสนเกาหมื่นสามเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) และจากกิจการที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.45 บาทตอหุน เปนเงิน 187,731,250 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบเจ็ด
ลานเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน) โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 30 กรกฎาคม
2552
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พรอมนี้ไดใหขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป ตามรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ประจําป 2552
ประจําป 2551
(งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ)
1,073,338,910
1.กําไรสุทธิ (บาท)
1,229,108,402
76,625,000
2.จํานวนหุน (หุน)
76,625,000
5.00
3.เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน)
5.30
-จากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริม
การลงทุน
-จากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน
4.รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
5.สัดสวนการจายเงินปนผล(รอยละ)

ประจําป 2550
1,151,617,968
76,625,000
4.85

2.45
2.55

2.70

2.28

2.45

2.60

2.57

383,125,000
35.69

406,112,500.00
33.04

371,631,250.00
32.27

ประธานฯไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุปไดดังนี้
(ผูถือหุน)
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)
(ผูถือหุน)

สอบถามเกี่ยวกับอัตราการเสียภาษี ที่ไมไดรับ BOI ทางบริษัทจายภาษีใหกับรัฐบาลเทาใด
300 ลานบาทแรกเสียภาษีในอัตรารอยละ 25 สวนที่เกินจากนั้นเสียภาษีในอัตรารอยละ 30

ปจจุบันบริษัทจะไดรับสงเสริม BOI อีกกี่ป
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ในปที่แลวมี 2 โครงการ ปจจุบันเหลือ 1 โครงการ โครงการของโคมไฟหมดแลว เหลือแตโครงการของ
(รองประธานกรรมการบริหาร) แมพิมพ
คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ เรื่องการมีเงินสดจํานวนมาก ทําไมบริษัทไมจายเงินปนผลเทากับปที่แลว คือ 5.30 บาท ทุกอยางไมได
(ผูถือหุน )
ลดลง ไมวาจะเปนคาใชจายของพนักงาน หรือ กรรมการ มีแตเงินปนผลที่ลดลง
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
บริษัทยังไมสามารถคาดเดาอนาคตของอุตสาหกรรมจะเปนอยางไร เพื่อที่จะมีเงินใชไปในระยะยาวและ
(รองประธานกรรมการบริหาร) สํารองไวสําหรับพนักงานดวย แตก็ไดมีการจายโบนัสใหกับพนักงานลดลง ได
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
55,903,055 หุน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
หุน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
หุน
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ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในปนี้กรรมการของบริษัทที่ตองออกตามวาระมี
ทั้งหมด 6 ทาน โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายฮิโรยูกิ
นาคาโนะ
กรรมการ
2. นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
3. นายทาดาชิ
โคจิ
กรรมการ
4. นายคัทสึมิ
คอนโด
กรรมการ
5. นายโทรุ
ทานาเบะ
กรรมการ
6. นายโทชิโอะ
มาสุดะ
กรรมการ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และไดรับเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
กรรมการ
2. นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
3. นายคัทสึมิ คอนโด
กรรมการ
4. นายโทรุ
ทานาเบะ
กรรมการ
และเสนอใหแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 2 ทาน ดังนี้
1. นายฟุมิโอะ โมรินางะ
กรรมการ แทน นายทาดาชิ โคจิ
2. นายมิซึฮิโระ โยะเนะยะ
กรรมการ แทน นายโทชิโอะ มาสุดะ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก
คราวละคน

ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเปนรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน

54,642,955
1,260,100
-

หุน
หุน
หุน

สิ่งที่สงมาดวย 1
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1
หนา 12 ของ 15

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน

54,642,955
1,260,100
-

หุน
หุน
หุน

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายคัทสึมิ คอนโด กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน

54,433,255
1,469,800
-

หุน
หุน
หุน

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายโทรุ ทานาเบะ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน

54,433,255
1,469,800
-

หุน
หุน
หุน

กรรมการใหมที่จะไดรับการแตงตั้งในครั้งนี้ดูจากประสบการณในการทํางานใชหรือไมเนื่องจากมี
(ผูถือหุน)
การศึกษาต่ํากวาทานอื่น และขอใหโอกาสกับพนักงานคนไทยดวย
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
กรรมการที่เสนอใหแตงตั้งทั้ง 2 ทานไดรับการพิจารณาจากประสบการณในการทํางานอยางเพียงพอ
(ประธานกรรมการบริหาร)
สามารถใหความชวยเหลือ ใหการปรึกษาแกบริษัทได
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ขอใหสังเกตจากประวัติของกรรมการที่จะแตงตั้ง หากพิจารณาแลว นายฟุมิโอะ โมรินางะ คืออดีต
(รองประธานกรรมการบริหาร) ประธานกรรมการบริษัท Tianjin Stanley Electric ประเทศจีน และปจจุบันดูแลงานดานรถจักรยานยนต
ของ
บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด ซึ่งถือเปนผูดูแลดานรถจักรยานยนตของกลุมสแตนเลยทั่วโลก
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายฟุมิโอะ โมรินางะ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ , ดวย
คะแนนเสียง ดังตอไปนี้
คุณชัชชัย คุณงาม

สิ่งที่สงมาดวย 1
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1
หนา 13 ของ 15

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
54,642,955 หุน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
1,260,100 หุน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
หุน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายมิซึฮิโระโยะเนะยะ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ,
ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6

54,642,955
1,260,100
-

หุน
หุน
หุน

พิจารณาอนุมัตกิ ําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ รายละเอียด
ดังนี้
1. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการ รายเดือน เดือนละ 15,000.-บาท ตอคน (เทากับปที่ผานมา)
คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม เทากับปที่ผานมา)
2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000.- บาท
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000.- บาท ตอคน
คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เขารวมประชุม เทากับปที่ผานมา)

ในรายงานประจําป หนา 74 เรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร รวม 5 คน รวม 35 ลานบาทแตไมได
แจงรายละเอียดวาแตละทานไดคาตอบแทนเทาใด และโบนัสที่แจงวาลดลง ลดลงเทาใด
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
คาตอบแทนของผูบริหารของ 5 คนรวมกันเปนเงินเดือน บริษัทไมไดแจกแจงเนื่องจากวาถือเปนความลับ
(รองประธานกรรมการบริหาร) ของแตละบุคคล ที่ขออนุมัติในที่ประชุมนี้เฉพาะสวนที่เปนคาตอบแทนกรรมการ
(ผูถือหุน)

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 , ดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน

55,903,055
-

หุน
หุน
หุน

สิ่งที่สงมาดวย 1
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1
หนา 14 ของ 15

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2552 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044, นางสุวรรณี ภูริปญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 และ
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 โดยกําหนดคาตอบแทนเทากับปที่ผานมา ดังนี้
คาสอบทานงบการเงินประจําปสิ้นสุด ประจําป
ณ วันที่ 31 มีนาคม
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
3 ไตรมาส เปนเงิน
รวม
คาตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ไดรับ
บัตรสงเสริมการลงทุน 1 บัตร
รวมคาตรวจสอบทั้งสิ้น

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ
(ผูถือหุน)
คุณแนงนอย เจริญทวีทรัพย
(ผูสอบบัญชี)
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

2553
949,000.- บาท

2552
949,000.- บาท

870,000.- บาท
1,819,000.- บาท

870,000.- บาท
1,819,000.- บาท

115,500.- บาท
1,934,500.- บาท

231,000.- บาท (2บัตร)
2,050,000.- บาท

คาสอบบัญชีขึ้นอยูกับปริมาณงาน ใชหรือไม ซึ่งปจจุบันไดดูแนวโนมธุรกิจยานยนตลดลง และมีการ
เปรียบเทียบราคากับผูสอบบัญชีรายอื่นหรือไม
การสอบบัญชีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการดําเนินงาน และปริมาณงานก็มีผลในการคิดคาสอบบัญชี
แตไมใชปจจัยสําคัญ ในปจจุบันบริษัทมีการเปลี่ยนระบบประมวลขอมูลทางคอมพิวเตอรใหมและทาง
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส ชวยดูแลและใหคําปรึกษาในดานนี้ดวย
มีการเปรียบเทียบเทียบราคากับผูสอบบัญชีรายอื่น โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ปตอครั้ง แตบริษัทตองพิจารณา

ใน
(รองประธานกรรมการบริหาร) ดานชื่อเสียงของผูสอบบัญชีดวย ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูชวยพิจารณาดวย
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 และกําหนด
คาตอบแทนแกผูสอบบัญชีตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน

55,903,055
-

หุน
หุน
หุน

สิ่งที่สงมาดวย 1
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1
หนา 15 ของ 15

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ตามที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม สําหรับการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552นั้น ปรากฎวา
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม ซึ่งถือวาไมมีเรื่องอื่นใดเปนระเบียบวาระ
เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดย
สรุปไดดังนี้
คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ขอเสนอในกรณีที่บริษัทมีเงินสดจํานวนมาก อาจจะซื้อหุนของ บริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนตเพิ่ม
(ผูถือหุน)
เชน บมจ.อีโนเว รับเบอร (IRC) , บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี (SAT ) , บมจ.อาปโก ไฮเทค
(AH) เนื่องจากหากตลาดรถยนตฟนตัว อาจจะเปนผลดีกับบริษัท
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะบริษัทจะนําไปพิจารณา
(ประธานกรรมการบริหาร)

เนื่องจากไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมไดดําเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว ประธานฯ จึง
กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดมาเขารวมการประชุมในครั้งนี้และกลาวปดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552
เลขาที่ประชุมไดแจงผูถือหุน หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มสามารถติดตอสอบถามไดที่ Office of Investor Relations
โทรศัพท 0-2581-5462 ตอ 164 , E-mail : info@stanley.co.th , Website : www.thaistanley.com และขอใหผูถือหุนสงคืนใบคะแนน
เพื่อที่บริษัทฯ จะใชเปนหลักฐานตอไป พรอมแบบประเมินผลการจัดประชุมใหกับเจาหนาที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อใชในการปรับปรุงการ
จัดการประชุมผูถือหุนตอไปและหากมีผูถือหุนทานใดประสงคจะเยี่ยมชมกิจการภายในของบริษัทฯ ขอใหแจงความประสงคกับ
เจาหนาที่ที่รับลงทะเบียนเพื่อนัดเวลาไปเยี่ยมชมกิจการตอไป
ปดประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา

ลงชื่อ______________________________ ประธานในที่ประชุม
( นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ )

