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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 
ของ 

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
วันที่ประชุม :  วันศุกรที่ 4  กรกฎาคม 2551  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  ที่กําหนดไววาในการประชุมผูถือหุนจะตองใหประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธาน
ที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคน
หนึ่ง เพื่อทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม  นายทนง  ล้ีอิสสระนุกูล (ผูถือหุน) จึงเสนอชื่อ นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  ทําหนาที่เปน
ประธานในที่ประชุม   
  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  เปนประธานที่ประชุม  
  นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหการสนับสนุนบริษัทฯ 
ดวยดีเสมอมา   พรอมนี้ไดแจงจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมมีจํานวน  71 ราย นับรวมจํานวนหุน
ทั้งสิ้น  60,261,681 หุน  เทากับรอยละ  78.64   ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด (หุนของบริษัทฯ ที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดมีจํานวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุน) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามที่
กฎหมายกําหนดแลว ประธานฯ กลาวเปดประชุม และไดแนะนําคณะกรรมการและผูบริหาร และผูเกี่ยวของที่เขารวมประชุม
ในวันนี้ ดังนี้ 
กรรมการเขารวมประชุม จํานวน 12 ทาน จากทั้งหมด 16 ทาน 
 1. นายฮิโรยูกิ   นาคาโนะ กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายมาซาฮิโร นากามูระ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 4. นายชิเกโอะ ซูซูกิ  กรรมการ 
 5. นายเกียรติ ชินโน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายทนง             ล้ีอิสสระนุกูล กรรมการ 
 7. นายคะซึโทชิ อีโนะ        กรรมการ 
 8. นายโชคชัย ต้ังพูลสินธนา กรรมการอิสสระและกรรมการตรวจสอบ 
 9. นางพิมพใจ เหลาจินดา กรรมการ 
 10. นายกฤษดา   วิศวธีรานนท กรรมการอิสสระและกรรมการตรวจสอบ 
 11. นางพรดี ล้ีอิสสระนุกูล กรรมการ 
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 12. นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ กรรมการ 
 
ผูจัดการใหญสวนงานการตลาด    นายชินอิชิโร  โคจิมา  
หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัท                  นางนงเยาว อภิรัมย 
ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรวอเตอรเฮาส คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด นางสาวแนงนอย   เจริญทวีทรัพย 
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่จะทําหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีขอโตแยง คือ  
นางมนัญญา ธิตินันทวรรณ 
ตัวแทนลูกจางของบริษัท ไดแก ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายวิษณุ  ภูพันธ 

เพื่อใหการประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงไดช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในการลงมติในแตละ
วาระดังนี้ 

- การออกเสียงลงคะแนนใหนับหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือ
รับมอบฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในแตละวาระ ในใบลงคะแนนที่
บริษัทฯ ไดแจกใหกับผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในหอง
ประชุม 
 -  การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง โดยขอใหผูถือ
หุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ  จะนาํคะแนนเสียงที่  
“ไมเห็นดวย“ และ  “งดออกเสียง “ ดังกลาวไป หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม จํานวนเสียงสวนที่เหลือจะ
ถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นดวย” ในวาระนั้น  ทั้งนี้หากคะแนนเสียงสวนใหญเห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
   สําหรับวาระแตงตั้งกรรมการ จะขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกเปนรายบุคคล คราวละคน เพื่อใหสอดคลอง
กับแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี 

- หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉนัทะทานใด มีสวนไดเสียในวาระใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 
บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของผูถือหุนดังกลาวหักออกจากจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเลือกตั้งกรรมการ  

- กอนลงมติในแตละวาระจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น 
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจงช่ือ และ นามสกุลใหที่ประชุมทราบดวยทุก
ครั้ง 

อนึ่ง บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถือหุนทุกทานคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใชเปนหลักฐาน และขอ
ความกรุณาผูถือหุนทุกทานตอบแบบสอบถามที่ไดแจก ณ ตอนลงทะเบียน เพื่อใชในการปรับปรุงการจัดประชุมผูถือหุน
ตอไป 
  

กอนเริ่มประชุม คุณชัชชัย คุณงาม ( ผูถือหุน ) ไดกลาวขออภัยในการแตงตัวไมเรียบรอยเขามาในที่ประชุม 
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุและขออนุญาตนําผูติดตามเขามาดูแลตนในหองประชุมดวย พรอมกลาวขอบคุณบริษัทฯ ที่ไดสง
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การดอวยพรไปเยี่ยมไขเมื่อไดทราบวาตนปวย และไดรับความสะดวกในการติดตอมายังแผนกนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ 
และคาดวาผูถือหุนทุกทานจะไดรับการปฏิบัติอยางดีเชนนี้เทาเทียมกัน 

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. แลว มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น
รวมเปนจํานวน 72 ราย นับรวมจํานวนหุนที่ลงทะเบียนไดทั้งสิ้น 60,264,381 หุน คิดเปนรอยละ 78.65 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด 
 ประธานฯ นําที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบดวยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลําดับ
ตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 

ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2550 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลวกอนการประชุม 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง         60,251,381      หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                13,000     หุน 

 
ทานประธานไดมอบหมายใหนายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เปนผูดําเนินการประชุมตั้งแต
ระเบียบวาระที่ 2 ถึง ระเบียบวาระที่ 7  
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา

และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ 
รองประธานฯ ไดเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา และ
รายงานประจําปของคณะกรรมการ ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
กอนการประชุม และรายงานขอมูลเพิ่มเติมทางวีดิทัศนในรูปของกราฟเปรียบเทยีบขอมูลดังนี้  

ในปที่ผานมา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตที่  4.8 % ลดลงอยาง
ตอเนื่องนับจากป 2003 ปญหาหลักๆ เปนเรื่องเศรษฐกิจและการเงินและปญหาที่หนักคือเรื่อง
ราคาน้ํามัน   

สําหรับยอดขายรถยนต มียอดขายทั้งสิ้น 1,321,000  คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.10  แบงเปน
ยอดขายภายในประเทศ 631,000 คัน ลดลงรอยละ 7.54 และเปนยอดสงออก 690,000 คัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 28.49  ในปที่ผานมามีจุดเปลี่ยนที่สําคัญคือมียอดขายสงออกมากกวายอดขาย
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ภายในประเทศ   สวนยอดการผลิตรถยนต มียอดผลิต 1,301,000 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.98  ซึ่ง
เติบโตอยางตอเนื่องนับจากป 2001 เปนตนมา  สําหรับยอดขายชวง 3 เดือนที่ผานมาของปนี้คือ
ชวงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย รวม 359,000 คัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 22.53 แบงเปนตลาดในประเทศ 161,000 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 16.28 เปนผลมาจาก
นโยบาย น้ํามัน E20 ที่ออกมาเมื่อเดือนมกราคม 2551  ยอดขายสงออกเปน 198,000 คัน เพิ่มขึ้น
รอยละ 27.85 ยอดผลิตรถยนต ในชวง 3 เดือนแรก มียอดผลิตที่ 365,000 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 
24.52    
 ในสวนรถจักรยานยนต มียอดขายลดลง เหลือเพียง 1,599,000 คัน ลดลงรอยละ 22.19 
ซึ่งถือเปนปที่ 2 ที่ลดลงอยางตอเนื่อง  สวนยอดขายในชวง 3 เดือนแรกของปนี้ คือเดือนมกราคม 
ถึง มีนาคม มียอดขาย 435,000 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.09 ซึ่งคาดวามีผลมาจากราคาสินคาเกษตรที่
มีการปรับตัวสูงขึ้นสงผลดีไปสูเศรษฐกิจระดับรากหญา ยอดผลิตในป 2007 มียอดผลิตที่ 
1,652,000 คัน ลดลงรอยละ 20.57 ยอดผลิตรถจักรยานยนตในชวง 3 เดือนแรก มียอดผลิตที่  
436,000 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.04   
 ในป 2007 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 8,330 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.35 มีกําไรสุทธ ิ
1,229 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.62 เมื่อเทียบกับปกอน จะเห็นไดวาบริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้น
ของยอดขายไมมาก แตมีอัตรากําไรตอยอดขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2005 ที่มีอัตรากําไร
ที่รอยละ 12.83 ปตอมาเปนรอยละ 14.05 และปที่ผานมาเพิ่มเปนรอยละ 14.75ซึ่งเปนผลมาจาก
การปรับปรุงระบบการผลิตภายในของบริษัทฯ ที่เรียกวา SNAP  
 โครงสรางยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 485.58 ลานบาทลดลงรอย
ละ 0.09 กิจการโคมไฟ มียอดขาย 7,713.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.60 กิจการแมพิมพ มี
ยอดขาย 130.84 ลานบาท ลดลงรอยละ 48.18  

บริษัทมีการลงทุนใน อาคารและสิ่งปลูกสราง 22.05 ลานบาท เครื่องจักรและอุปกรณ 
655.89 ลานบาท แมพิมพและเครื่องมือ 242.44 ลานบาท อื่นๆ 36.89 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 
957.27 ลานบาท 

การจางงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2551 มีพนักงานชาย จํานวน 1,432 คน เพิ่มขึ้น 67 คน 
พนักงานหญิง 1,071 คน เพิ่มขึ้น 97 คน รวม 2,503 คน เพิ่มขึ้น 164 คน 

ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้ 
- Quality Award ( Thai Suzuki ) 2 ปตอเนื่อง 
- Exceptional Effort in Quality Improvement (MMTh) 
- Delivery Award ( Thai Suzuki ) 
- รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ 
- รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานสวัสดิการแรงงาน 
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- รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 
(1 ลานชั่วโมง) 

- รางวัลนายจางดีเดนดานสวัสดิการแรงงานและแรงงานสัมพันธ และ นายจาง
ดีเดนดานความปลอดภัยในการทํางาน 

  
 ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม

โดยสรุปดังนี้ 
 
คุณอนุกูล  ปยะธนานุกูล  มีแผนระยะยาวอยางไรในการเพิ่มยอดขาย เนื่องจากดูจากยอดขายที่ผานมามีอัตราการเติบโตที่ 
(ผูถือหุน) ลดลงและเห็นวาปจจุบันบริษัทฯ ก็ถือครองสวนแบงการตลาดที่สูงอยูแลว   

   
นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ ในสวนของรถจักรยานยนตนั้นสําหรับยอดขายในประเทศคงขยายเพิ่มขึ้นไดไมมากเนื่องจาก 
(ประธานกรรมการบริหาร) บริษัทฯ ถือครองสวนแบงการตลาดไวถึงรอยละ 95 สําหรับรถยนตมีแนวโนมในการสงออก

เพิ่มขึ้นซึ่งคาดวาจะสามารถเพิ่มยอดขายในสวนนี้ไดเนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ มีสวนแบง
การตลาดในสวนนี้ที่รอยละ 60 โดยมีแนวคิดในการเพิ่มยอดสวนแบงการตลาดรถยนตดังนี้  
1. พยายามพัฒนาปรับปรุงการผลิต เพื่อใหมีตนทุนที่สามารถแขงขันได โดยใชระบบปรับปรุง
การผลิตที่เรียกวา SNAP  
2. สําหรับตลาดรถจักรยานยนตที่บริษัทฯ ถือครองอยูสูงแลวนั้น บริษัทฯ จะรักษาสวนแบง
การตลาดเดิมไว และเพิ่มมูลคาของการผลิตโดยเขาไปสูตลาดรถจักรยานยนตแบบ  Scooter ที่มี
รูปแบบที่เปนระบบอัตโนมัติมากขึ้นและอํานวยความสะดวกกับผูใชมากขึ้น ( ซึ่งเดิมรูปแบบ
รถจักรยานยนตจะเปนแบบ sport  ) 

 
คุณชัชชัย คุณงาม 1. ในรายงานประจําป หนา 1 หัวขอจุดเดนในรอบป บรรทัดที่ 4 คาใชจายในการดําเนินงานของ 
(ผูถือหุน) ป 2551 เปรียบเทียบกับป 2550 สูงขึ้น เนื่องมาจากในปที่แลวมีการกอสรางโรงงาน แลมป 5 ใช

หรือไม 
 2. จากปที่แลวแมวายอดขายลดลงแตบริษัทฯ มีความสามารถทํากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากมี

รายไดที่เกิดจากบริหารจัดของเสียโดยการแยกประเภทของเสียเพื่อใหไดรายไดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งทําใหเขาใจวาการจัดการดานนี้มีผลตออัตรากําไรที่สูงขึ้น ใชหรือไม  

 
คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 1. คาใชจายดําเนินงานที่สูงขึ้นโดยหลักๆเปนคาใชจายกอนเริ่มดําเนินงานของโรงงานโคมไฟที่5 
(รองประธานกรรมการบริหาร)  เปนคาใชจายในการทดสอบเครื่องจักรและทดสอบการผลิต และเปดดําเนินการในเดือน 

ธันวาคม 2550 ซึ่งหลังจากนี้ก็ถือเปนคาใชจายในการผลิตของโรงงาน 
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 2. บริษัทฯ พยายามที่จะสรางมูลคาเพิ่ม โดยนําของเสียจากกระบวนการผลิตมา recycle และ
นําไปขายเปนรายไดของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม จุดสําคัญในการสรางกําไรใหบริษัทฯ คือการลด
คาใชจาย โดยใชระบบการปรับปรุงการผลิตที่เรียกวา SNAP : Stanley New Approach for 
Higher Productivity โดยการลดความสูญเปลาในการผลิต ถือเปนระบบที่สรางผลดําเนินงาน
ใหกับบริษัทฯ อยางดี ดังจะเห็นไดจากยอดกําไรของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแมวา
ยอดขายจะขึ้นหรือลงก็ตาม 

คุณชัชชัย คุณงาม ในรายงานประจําปหนาที่ 41 หัวขอที่ 14 รายไดอื่น มียอดรวมนอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน  
(ผูถือหุน) เมื่อดูในรายละเอียดพบวา 

1. มีรายไดจากภาษีที่ไดรับคืนจากการสงออกเพิ่มขึ้น เพราะอะไร 
2. มีรายไดจากการขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิตลดลง เปนผลมาจากการเปด

ดําเนินการของโรงงานโคมไฟ 5 ที่ทําใหของเสียลดลง หรือไม และเปนตัวช้ีวัดไดหรือไม
วาของเสียลดลง 

3. มีรายไดจากดอกเบี้ยรับนอยลง เพราะอะไร 
คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 1.    รายไดจากการขอคืนภาษีสงออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมียอดขายสงออกเพิ่มมากขึ้น 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 2.  รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิตอื่นๆ ลดลง ซึ่งถือเปนผลสะทอนจาก   
                                                    ความพยายามของฝายบริหาร สําหรับโรงงานโคมไฟที่ 5 นั้น ยังสงผลกระทบไมมากนัก 
      เนื่องจากเพิ่งเปดดําเนินการในเดือนธันวาคม 2550 คงตองรอดูผลกระทบในปหนา 
                                               3.  รายไดดอกเบี้ยรับลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลง ปที่ผานมาอัตราดอกเบี้ยประมาณรอย 3 

     ขึ้นไป แตปจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณรอยละ 2 ขึ้นไป 
คุณชัชชัย คุณงาม 1.  รถยนต ที่ใชน้ํามัน E85 เปนรถที่นําเขาจากตางประเทศทั้งหมด บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปมี 
(ผูถือหุน)      สวนแบงในผลิตภัณฑสวนนี้ได ใชหรือไม 
                                               2.  รถ ECO-CAR จะเริ่มมีรายได ไดเมื่อใด 
คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 1. กรณี E85 คือน้ํามันที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล รอยละ 85 เปนโครงการที่รัฐบาลเพิ่ง 
(รองประธานกรรมการบริหาร)     ประกาศออกมา แตคิดวาผูผลิตรถยนตยังไมสนใจเทาที่ควรเนื่องจากเสียภาษีเทากับ น้ํามัน 

                    E20 ทางผูผลิตรถยนตคงตองขอใหรัฐบาลมีมาตรการอยางอื่นเสริมเพิ่มเติม และนโยบายของ 
                    ผูผลิตรถยนตก็ยังไมชัดเจน ตลอดจนทางรัฐบาลก็ยังไมตัดสินใจเพราะหากใหสิทธิกับ 
                   โครงการE85 มากเกินไปอาจจะไปกระทบกับโครงการ ECO-CAR ดังนั้นกรณีนี้จึงยังไม 

    สามารถตอบไดในขณะนี้  
2. สําหรับโครงการ ECO-CAR ปจจุบันมีความกาวหนาไปพอสมควร เนื่องจากทาง

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดอนุมัติโครงการแลวเปน 2 ระยะ  ระยะแรกอนุมัติ
เมื่อปลายป 2550 และระยะที่สองเมื่อตนป 2551 นี้ โดยมีผูไดรับการสงเสริมทั้งสิ้น 6 บริษัท 
คือ ฮอนดา นิสสัน มิตซูบิชิ  ทาทา (อินเดีย) ซูซูกิ และ โตโยตา เปนยอดการผลิตรวมทั้งสิ้น 
700,000 คัน ภายในระยะเวลา 5 ป  โดยโครงการนี้จะเริ่มมีผลต้ังแตกลางป 2552 เปนตนไป  
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เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผาน
มา และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      60,264,,318 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุน 

 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551  
ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
รองประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ 
ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่ได
จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม ทั้งนี้ไดฉายวีดิทัศนแสดง
ขอมูลดังนี้  
 

 31 มีนาคม 2551 31 มีนาคม 2550 เปลี่ยนแปลง 
(งบเฉพาะกิจการ) (พันบาท) (พันบาท) (%) 
รวมสินทรัพย 7,312,798 6,364,383 14.90 
รวมหนี้สิน                              1,471,732 1,382,608  6.45 
รวมสวนของผูถือหุน 5,841,067 4,981,775 17.25 
รายไดจากการขาย                   8,329,879 7,906,951 5.35 
กําไรสุทธิสําหรับป   1,229,108 1,111,103 10.62 
กําไรตอหุน   (บาท) 16.04 14.50 10.62 

 
 
 
 
ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุป
ไดดังนี้ 

คุณชัชชัย คุณงาม                 1. จากการที่อานบทวิเคราะหของนักวิเคราะห ไดพบคําวา Current Ratio ขอสอบถามผูสอบ 
(ผูถือหุน)        บัญชีวา  หมายถึงอะไร และ บริษัท มี Current Ratio เทาใด เขาใจวาอัตราสวนนี้หากมีมากจะ 

     หมายถึงความสามารถในการชาํระหนี้สูง และหนวยของอัตรานี้จะเปนเทา ขอใหผูสอบบัญชี 
     อธิบายความหมายและที่มาของอัตราสวนดังกลาว  
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คุณแนงนอย เจริญทวีทรัพย เปนอัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนจากการคํานวณที่สินทรัพยหมุนเวียน 
(ผูสอบบัญชี)  3,427 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียน 1,452 ลานบาท จะคํานวณได 2.36 และเมื่อเปรียบเทียบ

กับงบการเงินปที่แลวจะเห็นไดวาบริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
สูงขึ้น  
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําปสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      60,264,381 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุน 
  

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล และการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงานรอบ
ระยะเวลา  วันที่ 1 เมษายน 2550 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2551  
รองประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน สําหรับผล
การดําเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2551 โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุน ในอัตราหุนละ 5.30 บาท รวมเปนเงิน 406,112,500 บาท (สี่รอยหกลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
สองพันหารอยบาทถวน)  ซึ่งเกิดจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.70 บาท
ตอหุน เปนเงิน 206,887,500 บาท (สองรอยหกลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
และจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.60 บาทตอหุน เปนเงิน 199,225,000 
บาท (หนึ่งรอยเกาสิบเกาลานสองแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) โดยกําหนดปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.00 น. 
และกําหนดจายเงินปนผลแกผูถือหุน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551  พรอมนี้ไดใหขอมูลการ
จายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป ตามรายละเอียดดังนี้  

 
รายละเอียดการจายเงินปนผล ประจําป 2551 ประจําป 2550 ประจําป 2549 

 (งบเฉพาะกจิการ)   
1.กําไรสุทธิ (บาท)  1,229,108,402 1,151,617,968 1,066,909,730 
2.จํานวนหุน (หุน)  76,625,000 76,625,000 76,625,000 
3.เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 5.30 4.85 4.60 
     - จากกิจการที่ไดรับการสงเสริม  2.70 2.57 3.70 
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        การลงทุน 
     -  จากกิจการที่ไมไดรับการ     
         สงเสริมการลงทุน 

2.60 2.28 0.90 

4.รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 406,112,500.00 371,631,250.00 352,475,000.00 
5.สัดสวนการจายเงินปนผล(รอยละ) 33.04 32.27 33.04 

 
     

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุป
ไดดังนี้ 
 

คุณอนุกูล ปยะธนานุกูล บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลใหมากขึ้นหรือไม เนื่องจากบริษัทมีฐานะ 
 (ผูถือหุน)                             ทางการเงินที่ดี ไมมีหนี้สินระยะยาว และมีเงินสดในมืออยูมากพอสมควร หากยังไมมีการ 

เปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลขอทราบเหตุผลของบริษัท และมีวิธีการจัดการกับเงินสด 
ในมืออยางไรใหมีผลตอบแทนแกผูถือหุนมากที่สุด 
 

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ บริษัทมีกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาบริษัทเพื่อใหมีกําไรมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา เพื่อให 
(ประธานกรรมการบริหาร)   มีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดมากขึ้น สําหรับแนวความคิดพื้นฐานในการจายเงินปนผล 

 ณ ตอนนี้ คือ จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยางนอย 30% ขึ้นไป สําหรับปจจัยที่มีผลกระทบตอ 
สภาพธุรกิจของบริษัท มีอยูหลายปจจัย ไดแก เศรษฐกิจ การเมืองที่ยังไมมีความมั่นคงมากนัก 
 และ โครงการ ECO CAR ที่กําลังจะดําเนินการตอไป บริษัทจึงมีความจําเปนที่จะตองสํารอง 
เงินไวเพื่อรองรับการลงทุนสําหรับการผลิตสําหรับโครงการ ECO CAR   และเมื่อมีการลงทุนก็ 
จะทําใหเกิดการผลิตและสงผลใหบริษัทมีความมั่นคง และจะทําใหมีความสามารถในการ 
บริหารกําไรและสงคืนใหกับผูถือหุนไดอยางตอเนื่อง 

คุณอนุกูล ปยะธนานุกูล ทําไมบริษัทไมเลือกวิธีกูเงินแทนการใชเงินทุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทก็ไมมีหนี้สินระยะยาว 
(ผูถือหุน) 
 
 
คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล การกูยืมเงินจากธนาคารเปนวิธีหนึ่ง แตปจจุบันบริษัทยังไมตองการใชวิธีนี้ เนื่องจากบริษัทมอง 
(รองประธานกรรมการบริหาร) วาความเสี่ยงของการกูยืมจะเพิ่มขึ้น และหากสังเกตจากเมื่อป 1997 มีหลายบริษัทที่ตองลมลง มี 

สาเหตุมากจากการกูยืมเงินทั้งสิ้น และในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ธนาคารก็จะไมมี 
ความสามารถในการใหกูยืมเงิน และการที่บริษัทสํารองเงินในระดับนี้ บริษัทถือวาไมมากเพราะ 
หากพิจารณาจากโครงการที่จะมีตอไป เชน โครงการ ECO CAR ที่เปนโครงการใหญมาก 
 เพราะหากมองที่โครงสรางการผลิตรถยนตปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูในระดับ 1.4 ลานคัน 
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 ปจจุบันบริษัทมีการลงทุนไปแลวประมาณ 8,000 ลานบาทซึ่งเปนจํานวนเงินที่มากพอสมควร 
 สําหรับสัดสวนของโครงการ ECO CAR จะมียอดการผลิตประมาณ 700,000 คนั  ซึ่งถือเปน 
ครึ่งหนึ่งของกําลังการผลิตของทั้งประเทศไทย  ซึ่งจะตองใชเงินลงทุนรองรับโครงการดังกลาว 
เปนจํานวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่นาสนใจอีกโครงการหนึ่งคือ การเปลี่ยนมาตรฐานของรถจักรยานยนต 
ปจจุบันเปนมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) จะเปลี่ยนเปนมาตรฐาน EC 
(European Commission) ซึ่งจะตองมีการลงทุนในสวนของเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อผลิตโคม
ไฟที่รองรับกับมาตรฐานดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดวาจากนี้ไปบริษัทจะตองมีการลงทุนเปนจํานวน
มาก และการกูเงินอาจจะเปนทางออกอยางหนึ่งสําหรับบริษัทหากเงินภายในบริษัทไมพอ 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลตามที่เสนอขางตน ดวย
คะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      60,251,381 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                13,000     หุน 
 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
รองประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในปนี้กรรมการของบริษัทที่ตองออกตามวาระมี
ทั้งหมด 5 ทาน โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้  
 
1. นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 
2. นายมาซาฮิโร นากามูระ 
3. นายคะซึโทชิ อีโนะ 
4. นายกฤษดา วิศวธีรานนท 
5. นายโชคชัย ต้ังพูลสินธนา 
รองประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
 
รายช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ และไดรับเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
1. นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 
2. นายมาซาฮิโร นากามูระ 
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3. นายคะซึโทชิ อีโนะ 
4. นายกฤษดา วิศวธีรานนท 
5. นายโชคชัย ต้ังพูลสินธนา 

 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเปน
รายบุคคล คราวละคน  
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล กรรมการที่ออกตาม
วาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      58,715,431 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง        1,260,100 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           288,850 หุน 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายมาซาฮิโร  นากามูระ กรรมการที่ออกตาม
วาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      58,715,431 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง        1,260,100 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           288,850 หุน 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายคะซึโทชิ  อีโนะ กรรมการที่ออกตามวาระ 
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      58,696,631 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง        1,278,900 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           288,850 หุน 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษดา  วิศวธีรานนท กรรมการที่ออกตาม
วาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      58,715,431 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง        1,260,100 หุน 
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           288,850 หุน 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายโชคชัย  ต้ังพูนสินธนา กรรมการที่ออกตาม
วาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      58,715,431 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง        1,260,100 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           288,850 หุน 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 
รองประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ รายละเอียดดังนี้ 
1. คาตอบแทนกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการ รายเดือน เดือนละ 15,000.-บาท ตอคน  (เทากับปที่ผานมา) 
คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม) 
2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000.- บาท  
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000.- บาท ตอคน   
คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เขารวมประชุม) 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 , ดวยคะแนน
เสียง ดังตอไปน้ี 
 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      60,264,381 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง             -  หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  หุน 

 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2551 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  
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คาสอบทานงบการเงินประจําปสิ้นสุด ประจําป       2552                               2551        
     ณ วันที่ 31 มีนาคม      949,000.- บาท             892,500.- บาท 
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
             3 ไตรมาส เปนเงิน     870,000.- บาท             819,000.- บาท 

   รวม                 1,819,000.- บาท          1,711,500.- บาท 
 คาตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ไดรับ 
      บัตรสงเสริมการลงทุน 2 บัตร                   231,000.- บาท             115,500.- บาท (1บัตร) 
   รวมคาตรวจสอบทั้งสิ้น 2,050,000.- บาท          1,827,000.- บาท 

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2551 และ
กําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      60,264,381 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     - หุน 
 

ระเบียบวาระที่ 8            พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 

ประธานไดสอบถามผูถือหุนวาตองการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม และไมมีผูถือหุน
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือ
หุนไดซักถาม โดยสรุปไดดังนี้ 

คุณนพดล  พันธุสัมฤทธิ ์ 1. สอบถามถึงแนวโนมการทําธุรกิจในปนี้  บริษัทคิดวายอดผลิตรถยนตในปนี้จะเพิ่มขึ้นเปน 
(ผูถือหุน)   เทาใด 
   2.เนื่องจากสภาพปจจุบัน การผลิตจะมีภาวะคาจางแรงงานเพิ่มขึ้น และตนทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น 

ปจจัยเหลานี้จะกระทบตอกําไรของบริษัทอยางไร 
3. แนวโนมในระยะยาว 3-4 ปขางหนาบริษัทมองธุรกิจนี้อยางไร 

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ สําหรับสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยในปจจุบันมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหสภาพเศรษฐกิจไมมี
(ประธานกรรมการบริหาร) เสถียรภาพเพียงพอ บริษัทมีการพิจารณาในเรื่องนี้ เนื่องจากจะสงผลมายังยอดขายและผลกําไร 

ของบริษัท  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากลูกคาประเภทรถยนต ในสวนประเภทรถกระบะ 
ประเภท 1 ตัน ซึ่งยังมีการผลิตอยูเนื่องจากเปนสินคาที่ประหยัดน้ํามัน และในสวนของรถยนต
นั่งสวนบุคคล เชน ฮอนดา ในรุนที่อยูในตลาด เชน Accord , Jazz มีการผลิตที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทําใหทิศทางธุรกิจของบริษัทยังมแีนวโนมที่ดี สําหรับสัดสวนการผลิตโคมไฟของ
ลูกคา ฮอนดา บริษัทมีอยู 100%  
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นอกจากนี้ยังมีรถยนตรุนอื่น ๆ ของลูกคาฮอนดาที่จะมีการผลิตตอไปซึ่งอยูในระหวางการ
พิจารณา ในปหนาคาดวาจะมียอดสั่งซื้อจากลูกคาเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ปจจุบันมีการผลิตที่ 
120,000 คัน จะเพิ่มเปน 240,000 คัน เพิ่มขึ้น 100%  
ในสวนตนทุนที่สูงขึ้นไมวาจะมาจากคาแรง หรือวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทก็ใหความสําคัญโดย บริษัทมี
นโยบายที่จะลดตนทุนโดยใชหลักการ SNAP เขามาชวยในสวนของการขจัดความสูญเปลาใน
การผลิต และตั้งเปาหมายที่จะทํากําไรใหสูงขึ้นกวาปที่ผาน ๆ มา ซึ่งตองขอความรวมมือและ
คําแนะนําจากผูถือหุนทุกทานดวย 

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสภาพคลองอยางไร มีโครงการแตกพารหรือไม 
(ผูถือหุน) 
คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนกูุล ปจจุบันนี้ยังไมมีนโยบายดังกลาว แตบริษัทก็ศึกษาดูความเหมาะสมอยู 
(รองประธานกรรมการบริหาร)  

 
เนื่องจากไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมไดดําเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว 

ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดมาเขารวมการประชุมในครั้งนี้ 
เลขาที่ประชุมไดแจงผูถือหุน หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มสามารถติดตอสอบถามไดที่ Office of Investor 

Relations Tel. 0-2581-5462 ext. 164 , E-mail :  info@stanley.co.th , Website : www.thaistanley.com และขอใหผูถือหุน
สงคืนใบคะแนนเพื่อที่บริษัทฯ จะใชเปนหลักฐานตอไป พรอมแบบประเมินผลการจัดประชุมใหกับเจาหนาที่ที่จุดลงทะเบียน
และหากมีผูถือหุนทานใดประสงคจะเยี่ยมชมกิจการภายในของบริษัทฯ ขอใหแจงความประสงคกับเจาหนาที่ที่รับลงทะเบียน
เพื่อนัดเวลาไปเยี่ยมชมกิจการตอไป                           

 
ปดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา 

 
 

 
 
      ลงช่ือ______________________________   ประธานในที่ประชุม 
                       ( นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ ) 
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