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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 
ของ 

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
วันท่ีประชุม :  วันศุกรท่ี 3  กรกฎาคม 2552  เปดประชุมเวลา 14.00 น. 
สถานท่ีประชุม :  หองประชุม ช้ัน 3  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

    เลขท่ี 29/3 หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
  นางสุดใจ ศรีเฟองฟุง เลขาท่ีประชุม แจงใหผูถือหุนท่ีมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง เพื่อทําหนาท่ีเปนประธานท่ี
ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการคือ คุณวิทยา  ลี้อิสสระนุกูล  ไดถึงแกกรรม เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2549  และบริษัทฯ ยังมิไดแตงต้ัง
กรรมการทานใดใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลง  ท้ังนี้ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด  ท่ีกําหนดไววาในการประชุมผูถือหุนจะตองใหประธานกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม กรณีท่ีประธาน
กรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีประธานท่ีประชุมได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง เพื่อทําหนาท่ีเปนประธานท่ี
ประชุม  นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล (ผูถือหุน) จึงเสนอช่ือ นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม   
  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  เปนประธานท่ีประชุม  
  นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ ประธานท่ีประชุม กลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนท่ีไดใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดี
เสมอมา   พรอมนี้ไดแจงจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมมีจํานวน  125 ราย นับรวมจํานวนหุนท้ังสิ้น  55,841,355 
หุน  เทากับรอยละ  72.88   ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด (หุนของบริษัทฯ ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดมีจํานวนท้ังสิ้น 76,625,000 
หุน) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว ประธานฯ กลาวเปดประชุม 
และใหเลขาท่ีประชุมแนะนําคณะกรรมการและผูบริหาร และผูเกี่ยวของท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ ดังนี้ 

- กรรมการเขารวมประชุม จํานวน 12 ทาน จากท้ังหมด 16 ทาน 
 1. นายฮิโรยูกิ   นาคาโนะ กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายมาซาฮิโร นากามูระ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 4. นายชิเกโอะ ซูซูก ิ  กรรมการ 
 5. นายเกียรติ ชินโน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายทนง             ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 
 7. นายคะซึโทชิ อีโนะ        กรรมการ 
 8. นายโชคชัย ต้ังพูลสินธนา 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 
ท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีจะทําหนาท่ีเปนคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีท่ีมีขอโตแยง คือ  
นางมนัญญา ธิตินันทวรรณ 
ผูถายทอดภาษาญ่ีปุน      นางสาววินิตา   พงศไชยยงค 
ตัวแทนลูกจางของบริษัท ไดแก ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายวิษณ ุ ภูพันธ 
 
เพื่อใหการประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงใหเลขาท่ีประชุมไดช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในการลงมติ

ในแตละวาระดังนี้ 
- การออกเสียงลงคะแนนใหนับหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือหรือรับมอบ

ฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในแตละวาระ ในใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ไดแจก
ใหกับผูถือหุนท่ีเขาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในหองประชุม 

 -  การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนท่ีลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง โดยขอใหผูถือหุนท่ีลงคะแนนเสียง
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือข้ึน เพื่อใหเจาหนาท่ีไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ  จะนําคะแนนเสียงท่ี  “ไมเห็นดวย“ และ  “งดออก
เสียง “ ดังกลาวไป หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม จํานวนเสียงสวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนน 
“เห็นดวย” ในวาระนั้น  ท้ังนี้หากคะแนนเสียงสวนใหญเห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถือวาท่ี
ประชุมใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

   สําหรับวาระแตงต้ังกรรมการ จะขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกเปนรายบุคคล คราวละคน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง
การจัดประชุมผูถือหุนท่ีดี 

- หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใด มีสวนไดเสียในวาระใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนํา
คะแนนเสียงของผูถือหุนดังกลาวหักออกจากจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมด เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกต้ังกรรมการ  

- กอนลงมติในแตละวาระจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระนั้น ตาม
ความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนท่ีตองการซักถาม กรุณายกมือข้ึน และแจงช่ือ และ นามสกุลใหท่ีประชุมทราบดวยทุกครั้ง 
  
 ประธานฯ นําท่ีประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบดวยวาระการประชุมท้ังหมด 8 วาระ ตามลําดับตอไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 
ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2551 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2551 
ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ
ประชุม 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ  

 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง         55,841,355      หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -     หุน 

 
ทานประธานไดมอบหมายใหนายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เปนผูดําเนินการประชุมต้ังแตระเบียบวาระท่ี 2 
ถึง ระเบียบวาระท่ี 7  
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาและอนุมัติ

รายงานประจําปของคณะกรรมการ 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  ไดเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา และ
รายงานประจําปของคณะกรรมการ ตามท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ
ประชุม และรายงานขอมูลเพิ่มเติมทางวีดิทัศนในรูปของกราฟเปรียบเทียบขอมูลดังนี้  

ในปท่ีผานมา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ท่ี  2.6% ลดลงอยางตอเนื่อง
นับจากป 2550 และในป 2552 ยังประมาณการท่ีจะลดลงจน -2.5% และลาสุด GDP 2 เดือนท่ีผานมายัง
เปน -6% ซึ่งหากจะใหท้ังปเปนไปตามตัวเลขประมาณการ ในครึ่งปหลัง GDP จะตองเปนบวก ซึ่งคงเปน
เรื่องยาก ปญหาหลักๆ เปนเรื่องเศรษฐกิจและการเงิน   

สําหรับยอดขายรถยนตปท่ีผานมา มียอดขายท้ังสิ้น 1.39 ลานคัน เพิ่มข้ึน 5.33%  แบงเปน
ยอดขายภายในประเทศ 0.61 ลานคัน ลดลง 2.69% และเปนยอดสงออก 0.78 ลานคัน เพิ่มข้ึน12.69%     
สวนยอดการผลิตรถยนต มียอดผลิต 1.39 ลานคัน เพิ่มข้ึน 6.92%   สําหรับยอดขายชวง 3 เดือนท่ีผานมา
ของปนี้คือชวงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ซึ่งตรงกับไตรมาสท่ี 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 มียอดผลิตท่ี 0.20 ลานคัน ลดลง 45.58%    
 ในสวนรถจักรยานยนต มียอดขาย 1.70 ลานคัน เพิ่มข้ึน 6.55% สวนยอดขายในชวง 3 เดือนแรก
ของปนี้ คือเดือนมกราคม ถึง มีนาคม มียอดขาย 0.36 ลานคัน ลดลง 16.80% ยอดผลิตในป 2008 มียอด
ผลิตท่ี 1.92 ลานคัน เพิ่มข้ึน 16.40% ยอดผลิตรถจักรยานยนตในชวง 3 เดือนแรก มียอดผลิตท่ี  0.39 ลาน
คัน ลดลง 11.89%   
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 ในป 2008 บริษัทมียอดขายท้ังสิ้น 7,894 ลานบาท ลดลง 5.24% มีกําไรสุทธิ 1,109 ลานบาท 
ลดลง 14.46%  
 โครงสรางยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 547.14 ลานบาท เพิ่มข้ึน12.68% 
กิจการโคมไฟ มียอดขาย 6,847.83 ลานบาท ลดลง 11.22% กิจการแมพิมพ มียอดขาย 498.77 ลาน
บาท เพิ่มข้ึน 281.21%  

บริษัทมีการลงทุนใน อาคารและสิ่งปลูกสราง 3.63 ลานบาท เครื่องจักรและอุปกรณ 597.04 
ลานบาท แมพิมพและเครื่องมือ 175.83 ลานบาท อื่นๆ 13.02 ลานบาท รวมท้ังสิ้น 789.52 ลานบาท ลดลง
จากปท่ีผานมา 17.52% 

การจางงาน ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2552 มีพนักงานชาย จํานวน 1,311 คน ลดลง 91 คน พนักงาน
หญิง 1,033 คน ลดลง 38 คน พนักงานชาวญ่ีปุน 31 คน เพิ่มข้ึน 1 คน รวม 2,375 คน ลดลง  128 คน 

ในปท่ีผานมาบริษัทฯ 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 
-  สถานประกอบการท่ีไมมีการประสบอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน (1 ลานช่ัวโมงงาน) (3 ป

ตอเนื่อง) 
-  สถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและดานสวัสดิการแรงงาน (3 ปตอเนื่อง) 
 
ประธานฯไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถามโดยสรุป

ดังนี้ 
 
คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ  ลูกหนี้การคาท่ีแสดงในงบดุลลดลงไมสอดคลองกับในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน (รายงานประจําป 
(ผูถือหุน)  หนา 90 )แจงวาเพิ่มข้ึน ขอมูลท่ีถูกตองคืออะไร 

   
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ขอมูลลูกหนี้การคาท่ีถูกคือในงบดุล ลดลงจากปท่ีแลว  และขออภัยท่ีในบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
(รองประธานกรรมการบริหาร) พิมพผิด  
 
คุณบุญประสิทธิ ์โรจนพฤกษ  จากใน รายงานประจําป ขอใหอธิบาย  Visual Control คืออะไร 
 (ผูถือหุน)   
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นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  Visual Control หรือ  Mieruka ในภาษาญ่ีปุน คือการทําใหเห็นความเปลี่ยนแปลง ความผิดปกติ เนื่องจาก 
(ประธานกรรมการบริหาร) บริษัทเปนสถานท่ีผลิตช้ินงาน การปฎิบัติงานหลักคือ การผลิต การทําใหมองเห็นการเปลี่ยนแปลงและ

การเคลื่อนไหวในการผลิต เม่ือผูบริหารเขาไปในโรงงานจะตองทราบไดวามีการเปลี่ยนแปลงอะไร มี
อะไรเกิดข้ึนบาง ท้ังทางดานตนทุน และกําไร และจะนํามาซึ่งการควบคุมตนทุนได   

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ  สัดสวนยอดขายของหลอดไฟ และ แมพิมพ และในอนาคตระยะยาวจะสามารถเพิ่มสัดสวนข้ึนหรือไม 
 (ผูถือหุน)  
นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ กิจการหลอดไฟ เริ่มแรกผลิตเพื่อสงใหกับหนวยงานโคมไฟนําไปผลิตตอ ในระยะแรกไมไดต้ังใจจะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) สงออกขายใหกับภายนอก แตปจจุบันการแขงขันสูง และ การขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางตํ่า บริษัทจึง

พิจารณาท่ีจะขยายยอดขายใหกับบริษัท ไดขายสูภายนอกและพยายามหาชองทางจํานาย ปจจุบันไดสงขาย
ไปยังตลาดตางประเทศ   ท่ี ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศอินเดีย 

 สําหรับกิจการแมพิมพ บริษัทพยายามผลิตโดยใช Know How ของบริษัทเพื่อผลิตแมพิมพท่ีดี   
คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ผลิตภัณฑของบริษัทแม คือ บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด ประเทศญ่ีปุนจะมีผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวย 
(ผูถือหุน) เชน หลอดไฟ LED , ไฟแฟลชในกลองถายรูป หลอดไฟฟลูออเรสเซน  แผงคอนโทรลแอรในสวนบริษัท 

ไทยสแตนเลยฯ มีโครงการจะทําอยางอื่นดวยหรือไม นอกจากการถือหุนในบริษัทอื่น ๆ เชน บริษัท ศิริ
วิทยสแตนเลย จํากัด และสอบถามความคืบหนาโครงการ ECO CAR    

คุณฮิโรยูกิ นาคาโนะ  กิจการของบริษัท สแตนเลยอิเลคทริก จํากัด ท่ีประเทศญ่ีปุน ท่ีมีธุรกิจหลายอยาง เชน หลอด LED ซึ่งเปน 
(ประธานกรรมการบริหาร) ท่ีทราบกันวาบริษัทสแตนเลย มีอยู 2 บริษัท คือ บริษัทไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน ) และ

บริษัท เอเช่ียนสแตนเลย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนผูผลิตหลัก หลอดไฟ LED 
โครงการ ECO CAR  ทางรัฐบาลกําลังสนับสนุนผลักดัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตยังมี
ชองวางอยูบางตามสภาพเศษฐกิจ ซึ่งผูผลิตยานยนตยังมีความคิดและสนับสนุนท่ีจะผลิตอยู ซึ่งสําหรับ
บริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะรับคําสั่งซื้อและผลิต หรือการขยายตลาด อยูอยางตอเนื่อง ผูผลิตยานยนตจะมีกล
ยุทธของแตละบริษัทแตทางบริษัทไมอาจจะอธิบายได เนื่องจากเปนกลยุทธของทางลูกคา 
 

คุณชัชชัย คุณงาม เสนอใหมีซองแนบหนังสือตอบกลับหนังสือมอบฉันทะ สําหรับผูถือหุนท่ีไมสะดวกเดินทางมารวม 
(ผูถือหุน) ประชุมใหดวย และเสนอใหมีการแปลภาษาใหชาวญ่ีปุนทางหูฟง  เพื่อลดเวลาในการประชุม ซึ่งทาง

บริษัทไดพัฒนาข้ึนมาแลว   และ สอบถามผูสอบบัญชี วาบริษัทมี Debt to Equity Ratio เทาไหร 
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ทางบริษัทขอนอมรับขอเสนอไปพิจารณา สําหรับการแปลภาษาญ่ีปุนปจจุบันไดทําแลว 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
คุณแนงนอย เจริญทวีทรัพย  Dept to Equity Ratio  เทากับ 0.11   ปท่ีแลว 0.24 ซึ่งลดลงจากปท่ีแลว ถือวาดีข้ึน มีหนี้ลดลง 
(ผูสอบบัญชี) 
คุณชัชชัย คุณงาม สอบถามถึงอนาคตถึงอุตสาหกรรมรถยนต  และ ชมเชยท่ีเปดโอกาสใหมีตัวแทนพนักงานมารวมประชุม 
(ผูถือหุน) 
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คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล สถานการณอุตสาหกรรมรถยนต  เปนภาวะการณท่ีตอบยาก เพราะยังลดลงอยางตอเนื่องอยางเชน   3 
(รองประธานกรรมการบริหาร) เดือนแรกของปนี้ คือ เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ลดลงเฉลี่ย 30%  แตในเดือนเมษายน , พฤษภาคม 

ยอดขายในประเทศลดลง27%   ถือเปนการลดลงในอัตราท่ีถดถอย แตสิ่งท่ีนาตกใจคือตลาดสงออก 3 
เดือนแรก เดือนมกราคม ลดลง 15% เดือนกุมภาพันธ ลดลง32% เดือนมีนาคม ลดลง38 % เดือนเมษายน 
ลดลง  45%และเดือนพฤษภาคม ลดลง 54% ทําใหวิเคราะหไดวาตลาดในประเทศอิ่มตัว แตตลาด
ตางประเทศลดลงเรื่อย ๆ และตลาดรวมยิ่งนาใจหาย เพราะตลาดในประเทศ  40% และตลาดตางประเทศ 
60%  ซึ่งถือวาตลาดสงออกเปนตลาดท่ีใหญ ลาสุดทางบริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดให
ขอมูลมาวา จะมียอดผลิต 940,000 คัน ลดลงประมาณ 30% ซึ่งคงบอกไดวาชวงครึ่งปหลังอาจจะดี หาก
มองในระยะยาว ตลาดรถยนตยังดีอยู เม่ือมีรายไดดีประชาชนจะยังซื้อรถยนตอยู แตคงเปนในระยะยาว
มาก และสิ่งท่ีตองจับตาคือ เศรษฐกิจโลก ท้ังทางอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน และ จีน 

  
บริษัทมองวาจากนี้ไปยังอยูในภาวการณท่ีลําบากอีกประมาณ 2 ป หากมองวาสถานการณนี้คือจุดตํ่าสุดแต
ไมอาจคาดเดาไดวาจะเปนอยางไร ภาวการณอาจจะเปน  L shape หรือ U shape  แตดูจะเปน U ท่ียาวมาก 
แตทางบริษัทอยากใหเปนภาวะ V Shape ท่ีตกแลวข้ึนทันที เหมือนสถานการณในป 2540  

  สําหรับบริษัทยังมีวิธีการดี ๆ ซึ่งไดนํากิจกรรม SNAP และกลยุทธตาง ๆ มาใช เชนลดของเสีย ซึ่งจะเห็น
วาปจจุบันยอดขายลดลงแตสัดสวนกําไรลดลงเพียงเล็กนอย และพยายามหาผลิตภัณฑใหม และตลาด 
Replacement และ Accessorie ไดแก ผลิตภัณฑในช่ือ RAYBRIG เปนหลอดไฟคุณภาพสูงความสวางสูง 
และวางจําหนายท่ีศูนย   Cockpit 

  
ผูถือหุน   บริษัทมีประมาณการขายและภาวะเศรษฐิจในปจจุบันจะทําใหเราถึงข้ันขาดทุนหรือไม และบริษัท  

ไทยโคอิโตะ จํากัด  มี Market Share เทาใด 
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ             ทางบริษัทมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา เพื่อไมใหบริษัทเกิดการขาดทุน ในดานยอดขายปจจุบัน ต้ังแต  
(ประธานกรรมการบริหาร) เดือนมกราคม - พฤษภาคม ลดลงประมาณ  50% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปท่ีแลว ในการท่ีจะรองรับ

เหตุการณปจจุบันนี้ บริษัทไดหาสิ่งผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากขบวนการผลิตไดทันที คนหาผลการดําเนินงาน
แบบ Real Time ไดจัดทําหองสํานักกลยุทธ ซึ่งมีผลประกอบการตาง ๆ ทําใหบริษัทเห็นถึงความผิดปกติ
ได (Visual Control)  และคาดหวังในเศรษฐกิจท่ีจะฟนตัว และพยายามลดตนทุนการผลิตเพื่อตอบความ
ตองการของผูถือหุนดวย 

 สําหรับ Market Share ของบริษัท ไทย โคอิโตะ จํากัด บริษัทไมสามารถตอบได จึงขอช้ีแจงเฉพาะ Market 
Share ของบริษัท ในสวนรถจักรยานยนตประมาณ 98% และ รถยนต ประมาณ 50%  

 
 
 
(ผูถือหุนจากสมาคม   ขอใหอธิบายคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานไดเพิ่มข้ึนจาก 770 ลาน เปน 816 ลาน ในขณะท่ีมีพนักงาน 
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สงเสริมผูลงทุนไทย)                   ลดลง  
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล บริษัทขอช้ีแจงวาไมมีนโยบายปรับลดพนักงาน สําหรับพนักงานท่ีลดลง เนื่องจากพนักงานลาออกเองเพื่อ
(รองประธานกรรมการบริหาร) ประกอบอาชีพอื่น ซึ่งเปนปกติทุกป และมีพนักงานท่ีจางแบบมีสัญญาแนนอน เชน 3 เดือน 6 เดือน 

สําหรับเม่ือบริษัทมีงานเพิ่ม เม่ือจบงานบริษัทจะพิจารณาการตอสัญญาอีกครั้ง ซึ่งพนักงานสวนนี้ไมมี 
การตอสัญญา สําหรับคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนจากการปรับเงินเดือนพนักงานข้ึน 5% และจากชวงไตรมาส 1-2  
มียอดขายเพิ่มข้ึน บริษัทมีการจางงานเพิ่ม แตมีการปรับลดลงในชวงไตรมาสท่ี 3 - 4  
 

คุณวุฒิชัย พีรพัฒนภูม ิ บริษัทจะนําเงินสดท่ีมีอยูมาบริหารอยางไรใหมีประสิทธิภาพ ขอเสนอใหมีการซื้อหุนคืนประมาณ 10%  
(ผูถือหุน)                                 ถือเปนการลงทุนในตัวเอง และเพื่อให EPS (Earning Per Share) เพิ่มข้ึน 
 คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ขอนอมรับไวพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร ซึ่งฝายบริหารใหความสําคัญกับทุกเรื่องและพยายามทํา 
(รองประธานกรรมการบริหาร)    ใหดีท่ีสุด 
 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

หลังจากเริ่มประชุมเม่ือเวลา 14.00 น. แลว มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนรวมเปน
จํานวน 128 ราย นับรวมจํานวนหุนท่ีลงทะเบียนไดท้ังสิ้น 55,903,055 หุน คิดเปนรอยละ 72.96 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา และ
อนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      55,903,055 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุน 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552  ซ่ึงผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ 
ประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามท่ีไดจัดสงใหแก
ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม ท้ังนี้ไดฉายวีดิทัศนแสดงขอมูลดังนี้  
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 31 มีนาคม 2552 31 มีนาคม 2551 เปล่ียนแปลง 
(งบเฉพาะกิจการ) (พันบาท) (พันบาท) (%) 
สินทรัพยหมุนเวียน 3,370.19 3,427.25 (1.66) 
สินทรัพยรวม 7,528.74 7,530.33 (0.02) 
หนี้สินหมุนเวียน 751.75  1,452.71  (48.25) 
หนี้สินรวม 770.09 1,471.73 (47.67) 
สวนของผูถือหุน 6,758.65  6,058.60 11.55 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,528.74 7,530.33 (0.02) 
รายไดจากการขาย    7,893.74  8,329.80 (5.24) 
รายไดรวม 8,200.50 8,585.20 (4.48) 
ตนทุนขาย 6,249.51 6,303.15 (0.85) 
คาใชจายในการขายและบริหาร    604.34  648.73  (6.84) 
กําไรกอนภาษีเงินได   1,406.50 1,711.10 (17.80) 
กําไรสุทธิสําหรับป 1,108.63 1,296.03 (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 และเงินรับลวงหนาจากลูกคาท่ีเพิ่มข้ึนจาก 1.04 ลานบาท เปน 54.68 ลานบาท เกิดจากงานท่ียัง
ไมสงมอบลูกคาเพิ่มข้ึนใชหรือไม        

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล สัดสวนลูกหนี้และเจาหนี้ลดลงท้ังหมดเนื่องจากการขายลดลง โดยในชวงตนปยอดขายสูง และลดลงใน 
(รองประธานกรรมการบริหาร) ไตรมาสสุดทาย สําหรับภาษีเงินไดลดลงตามกําไร และสวนท่ีไดรับการสงเสริมจาก BOI ทําใหอัตราการ

เสียภาษีตํ่าลง สวนเงินรับลวงหนาเกิดจากลูกคาซึ่งบริษัทไมสามารถคาดการณได ข้ึนอยูกับลูกคา  
อัตรากําไรตอภาษีลดลงดวยไดรับสงเสริมจาก BOI ดวยสวนหนึ่ง 

คุณบุญประสิทธ โรจนพฤกษ ทําไมรายไดจากเงินปนผลเพิ่มข้ึนจาก 54.62 ลานบาท เปน 115.16 ลานบาท ท้ังท่ีธุรกิจรถยนตลดลง และ 
(ผูถือหุน) บางบริษัทจายเงินปนผลเพิ่มมากข้ึน ซึ่งมากกวาเดิมเทาตัว  จาก PT Indonesia Stanley Electric  และ 

บริษัท เอเชียนสแตนเลย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และ คาเผื่อมูลคาสินคาลาสมัย และคาเผื่อมูลคาสุทธิท่ี
จะไดรับตํ่ากวาราคาทุน เพิ่มข้ึนจาก 1.81 ลานบาท เปน 9.30 ลานบาท 

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล เงินปนผลท่ีไดรับเกิดจากผลประกอบการของปกอนหนาท่ียังมีผลการดําเนินงานดีมาก และมีบางบริษัทมี 
(รองประธานกรรมการบริหาร) การปรับอัตราการจายเงินปนผล เชนจากเดิม 50% เปลี่ยนเปน 100% ถือเปนเรื่องโชคดีซึ่งปนี้อาจลดลง

ตามไปดวย 
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 คาเผื่อสินคาลาสมัย เกิดจากทุกปบริษัทจะทบทวนวามีสินคาท่ีเขาขายลาสมัยหรือขายไมไดตามราคาตลาด
และมาจากทางผูสอบบัญชีเขมงวดในการตรวจสอบดวย ซึ่งทําใหสินทรัพยท่ีมีบริษัทมีอยูเปนปจจุบัน
จริงๆ 

 
 (ผูถือหุน) รายไดรวมของตลาดรถยนตสูงข้ึน จากกราฟตลาดรถยนตเพิ่มข้ึน แตรายไดของบริษัทลดลง เกิดจาก

ปงบประมาณใชหรือไม 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ปงบประมาณของบริษัทเริ่มท่ีเดือนเมษายน และสิ้นสุดเดือนมีนาคม ซึ่งตางจากบริษัทอื่นท่ีเริ่มเดือน 
(รองประธานกรรมการบริหาร) มกราคมและสิ้นสุดเดือนธันวาคม  
 
(ผูถือหุน) จากรายงานประจําปหนา 89  คารับรอง คืออะไร และลดลงเนื่องจากอะไร คิดเปนเงินประมาณเทาใด 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล บริษัทมีการเขมงวดคารับรอง โดยจะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารและรองประธาน 
(รองประธานกรรมการบริหาร) กรรมการบริหารเทานั้น  
 

  
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 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 ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน สําหรับผล
การดําเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2552 โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ใน
อัตราหุนละ 5.00 บาท รวมเปนเงิน 383,125,000 บาท (สามรอยแปดสิบสามลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหาพัน
บาทถวน)  ซึ่งเกิดจากกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.55 บาทตอหุน เปนเงิน 
195,393,750 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบหาลานสามแสนเกาหม่ืนสามเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) และจากกิจการท่ี
ไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.45 บาทตอหุน เปนเงิน 187,731,250 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบเจ็ด
ลานเจ็ดแสนสามหม่ืนหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน) โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล
ในวันท่ี 13 กรกฎาคม  2552  และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2552 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันท่ี 30 กรกฎาคม 
2552 
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พรอมนี้ไดใหขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป ตามรายละเอียดดังนี้  
รายละเอียดการจายเงินปนผล ประจําป 2552 ประจําป 2551 ประจําป 2550 

 (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ)  
1.กําไรสุทธิ (บาท)   1,073,338,910 1,229,108,402 1,151,617,968 
2.จํานวนหุน (หุน)        76,625,000 76,625,000 76,625,000 
3.เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 5.00 

2.45 
5.30 4.85 

  -จากกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริม  
    การลงทุน 

2.55 
 

2.70 2.28 

  -จากกิจการท่ีไดรับการ     
    สงเสริมการลงทุน 

2.45 2.60 2.57 

4.รวมเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 383,125,000 406,112,500.00 371,631,250.00 
5.สัดสวนการจายเงินปนผล(รอยละ) 35.69 33.04 32.27 

     

ประธานฯไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุปไดดังนี้ 
 

(ผูถือหุน)                              สอบถามเกี่ยวกับอัตราการเสียภาษี ท่ีไมไดรับ BOI ทางบริษัทจายภาษีใหกับรัฐบาลเทาใด 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 300 ลานบาทแรกเสียภาษีในอัตรารอยละ 25  สวนท่ีเกินจากนั้นเสียภาษีในอัตรารอยละ 30   
(รองประธานกรรมการบริหาร)  
(ผูถือหุน)    ปจจุบันบริษัทจะไดรับสงเสริม BOI อีกกี่ป 
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ในปท่ีแลวมี 2 โครงการ ปจจุบันเหลือ 1 โครงการ โครงการของโคมไฟหมดแลว เหลือแตโครงการของ 
(รองประธานกรรมการบริหาร) แมพิมพ  
คุณบุญประสิทธิ ์โรจนพฤกษ เรื่องการมีเงินสดจํานวนมาก ทําไมบริษัทไมจายเงินปนผลเทากับปท่ีแลว คือ 5.30 บาท  ทุกอยางไมได 
(ผูถือหุน)                        ลดลง ไมวาจะเปนคาใชจายของพนักงาน หรือ กรรมการ มีแตเงินปนผลท่ีลดลง  
คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล บริษัทยังไมสามารถคาดเดาอนาคตของอุตสาหกรรมจะเปนอยางไร เพื่อท่ีจะมีเงินใชไปในระยะยาวและ 
(รองประธานกรรมการบริหาร)     สํารองไวสําหรับพนักงานดวย แตก็ไดมีการจายโบนัสใหกับพนักงานลดลง ได  
  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียง 
ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      55,903,055 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุน 



ส่ิงที่สงมาดวย 1 
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 

หนา 11 ของ 15  
 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในปนี้กรรมการของบริษัทท่ีตองออกตามวาระมี
ท้ังหมด 6 ทาน โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้  

1. นายฮิโรยูก ิ นาคาโนะ   กรรมการ 
2. นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล  กรรมการ   
3. นายทาดาชิ โคจิ  กรรมการ 
4. นายคัทสึมิ คอนโด  กรรมการ 
5. นายโทรุ  ทานาเบะ  กรรมการ 
6. นายโทชิโอะ มาสุดะ  กรรมการ 

 
 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
 
รายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ และไดรับเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

1.  นายฮิโรยูก ิ นาคาโนะ   กรรมการ 
2.  นายทนง ลี้อิสสระนุกูล  กรรมการ   

                                3.  นายคัทสึมิ คอนโด  กรรมการ 
                                4.  นายโทร ุ ทานาเบะ  กรรมการ 

และเสนอใหแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 2 ทาน ดังนี ้
     1. นายฟุมิโอะ โมรินางะ                กรรมการ   แทน นายทาดาชิ  โคจ ิ  

      2. นายมิซึฮิโระ โยะเนะยะ               กรรมการ  แทน นายโทชิโอะ  มาสุดะ  
 

 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติเปนรายบุคคล 
คราวละคน  
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกต้ัง นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ  กรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง     54,642,955        หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง        1,260,100 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                 - หุน 
 



ส่ิงที่สงมาดวย 1 
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 

หนา 12 ของ 15  
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกต้ัง นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการท่ีออกตามวาระ กลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง     54,642,955        หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง        1,260,100 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                 - หุน 
 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกต้ัง นายคัทสึมิ คอนโด กรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      54,433,255 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง        1,469,800 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           -  หุน 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกต้ัง นายโทรุ ทานาเบะ กรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      54,433,255 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง        1,469,800 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           -  หุน 
 

คุณชัชชัย คุณงาม กรรมการใหมท่ีจะไดรับการแตงต้ังในครั้งนี้ดูจากประสบการณในการทํางานใชหรือไมเนื่องจากมี  
(ผูถือหุน) การศึกษาตํ่ากวาทานอื่น และขอใหโอกาสกับพนักงานคนไทยดวย 
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ        กรรมการท่ีเสนอใหแตงต้ังท้ัง 2 ทานไดรับการพิจารณาจากประสบการณในการทํางานอยางเพียงพอ 
(ประธานกรรมการบริหาร)    สามารถใหความชวยเหลือ ใหการปรึกษาแกบริษัทได 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล     ขอใหสังเกตจากประวัติของกรรมการท่ีจะแตงต้ัง หากพิจารณาแลว นายฟุมิโอะ โมรินางะ คืออดีต 
(รองประธานกรรมการบริหาร)   ประธานกรรมการบริษัท Tianjin Stanley Electric ประเทศจีน และปจจุบันดูแลงานดานรถจักรยานยนต
ของ 

บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด ซึ่งถือเปนผูดูแลดานรถจักรยานยนตของกลุมสแตนเลยท่ัวโลก 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ัง นายฟุมิโอะ โมรินางะ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ , ดวย
คะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      54,642,955 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง        1,260,100 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           -  หุน 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ัง  นายมิซึฮิโระ โยะเนะยะ   แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ , 
ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      54,642,955 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง        1,260,100 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           -  หุน 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ รายละเอียด
ดังนี้ 
1. คาตอบแทนกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการ รายเดือน เดือนละ 15,000.-บาท ตอคน  (เทากับปท่ีผานมา) 
คาเบ้ียประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุม เทากับปท่ีผานมา) 
2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000.- บาท  
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000.- บาท ตอคน   
คาเบ้ียประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการตรวจสอบท่ีเขารวมประชุม เทากับปท่ีผานมา) 
 

(ผูถือหุน) ในรายงานประจําป หนา 74 เรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร รวม 5 คน รวม 35 ลานบาทแตไมได
แจงรายละเอียดวาแตละทานไดคาตอบแทนเทาใด และโบนัสท่ีแจงวาลดลง ลดลงเทาใด 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล   คาตอบแทนของผูบริหารของ 5 คนรวมกันเปนเงินเดือน บริษัทไมไดแจกแจงเนื่องจากวาถือเปนความลับ 
(รองประธานกรรมการบริหาร)   ของแตละบุคคล  ท่ีขออนุมัติในท่ีประชุมนี้เฉพาะสวนท่ีเปนคาตอบแทนกรรมการ 

 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 , ดวยคะแนนเสียง 
ดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      55,903,055 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง             -  หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  หุน 
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2552 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ัง นางสาวแนงนอย     เจริญทวีทรัพย       
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี   3044,   นางสุวรรณี  ภูริปญโญ     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3371   และ
นายวิเชียร  กิ่งมนตรี     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3977 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 โดยกําหนดคาตอบแทนเทากับปท่ีผานมา ดังนี้  
 

คาสอบทานงบการเงินประจําปสิ้นสุด ประจําป       2553                               2552        
     ณ วันท่ี 31 มีนาคม      949,000.- บาท             949,000.- บาท 
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
             3 ไตรมาส เปนเงิน     870,000.- บาท             870,000.- บาท 

   รวม                 1,819,000.- บาท          1,819,000.- บาท 
 คาตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการท่ีไดรับ 
      บัตรสงเสริมการลงทุน 1 บัตร                   115,500.- บาท             231,000.- บาท (2บัตร) 
   รวมคาตรวจสอบท้ังสิ้น 1,934,500.- บาท          2,050,000.- บาท 

 
คุณบุญประสิทธิ์  โรจนพฤกษ คาสอบบัญชีข้ึนอยูกับปริมาณงาน ใชหรือไม ซึ่งปจจุบันไดดูแนวโนมธุรกิจยานยนตลดลง และมีการ 
(ผูถือหุน)                                 เปรียบเทียบราคากับผูสอบบัญชีรายอื่นหรือไม 
คุณแนงนอย เจริญทวีทรัพย การสอบบัญชีข้ึนอยูกับระยะเวลาในการดําเนินงาน และปริมาณงานก็มีผลในการคิดคาสอบบัญชี 
(ผูสอบบัญชี)  แตไมใชปจจัยสําคัญ  ในปจจุบันบริษัทมีการเปลี่ยนระบบประมวลขอมูลทางคอมพิวเตอรใหมและทาง 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส ชวยดูแลและใหคําปรึกษาในดานนี้ดวย 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล           มีการเปรียบเทียบเทียบราคากับผูสอบบัญชีรายอื่น โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ปตอครั้ง แตบริษัทตองพิจารณา
ใน 
(รองประธานกรรมการบริหาร)  ดานช่ือเสียงของผูสอบบัญชีดวย ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูชวยพิจารณาดวย 

 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 และกําหนด
คาตอบแทนแกผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      55,903,055 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     - หุน 
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ระเบียบวาระที่ 8            พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 

ตามท่ีบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม สําหรับการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ต้ังแตวันท่ี 13 มีนาคม 2552 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2552นั้น ปรากฎวา
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม ซึ่งถือวาไมมีเรื่องอื่นใดเปนระเบียบวาระ
เพื่อพิจารณา  
 
ประธานฯ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดย
สรุปไดดังนี้ 

คุณบุญประสิทธิ์  โรจนพฤกษ ขอเสนอในกรณีท่ีบริษัทมีเงินสดจํานวนมาก 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
กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไดมาเขารวมการประชุมในครั้งนี้และกลาวปดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2552 

เลขาท่ีประชุมไดแจงผูถือหุน หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มสามารถติดตอสอบถามไดท่ี Office of Investor Relations  
โทรศัพท 0-2581-5462 ตอ 164 , E-mail :  info@stanley.co.th , Website : www.thaistanley.com และขอใหผูถือหุนสงคืนใบคะแนน
เพื่อท่ีบริษัทฯ จะใชเปนหลักฐานตอไป พรอมแบบประเมินผลการจัดประชุมใหกับเจาหนาท่ีท่ีจุดลงทะเบียนเพื่อใชในการปรับปรุงการ
จัดการประชุมผูถือหุนตอไปและหากมีผูถือหุนทานใดประสงคจะเยี่ยมชมกิจการภายในของบริษัทฯ ขอใหแจงความประสงคกับ
เจาหนาท่ีท่ีรับลงทะเบียนเพื่อนัดเวลาไปเยี่ยมชมกิจการตอไป                           

 
ปดประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา 
 

 
 
      ลงช่ือ______________________________   ประธานในที่ประชุม 
                       ( นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ ) 
 


