
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 
ของ 

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
วันท่ีประชุม :  วันศุกรท่ี 2  กรกฎาคม 2553  เปดประชุมเวลา 15.00 น. 
สถานท่ีประชุม :  หองประชุม ช้ัน 3  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

    เลขท่ี 29/3 หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
  นางสุดใจ ศรีเฟองฟุง เลขาท่ีประชุม แจงใหผูถือหุนท่ีมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง เพื่อทําหนาท่ีเปนประธาน
ท่ีประชุม เนื่องจากประธานกรรมการคือ คุณวิทยา  ลี้อิสสระนุกูล  ไดถึงแกกรรม เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2549  และบริษัทฯ ยังมิได
แตงต้ังกรรมการทานใดใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลง  ท้ังนี ้เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 104 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  ท่ีกําหนดไววาในการประชุมผูถือหุนจะตองใหประธานกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานท่ี
ประชุม กรณีท่ีประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีประธานท่ีประชุมได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง เพื่อทํา
หนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม  นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล (ผูถือหุน) จึงเสนอช่ือ นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ี
ประชุม   
  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  เปนประธานท่ีประชุม  
  นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ ประธานท่ีประชุม กลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนท่ีไดใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดี
เสมอมา   พรอมนี้ไดแจงจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมมีจํานวน  96 ราย นับรวมจํานวนหุนท้ังสิ้น  
56,500,567 หุน  เทากับรอยละ  73.74   ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด (หุนของบริษัทฯ ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดมีจํานวน
ท้ังสิ้น 76,625,000 หุน) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 
ประธานฯ กลาวเปดประชุม และใหเลขาท่ีประชุมแนะนําคณะกรรมการและผูบริหาร และผูเกี่ยวของท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ ดังนี้ 

- กรรมการเขารวมประชุม จํานวน 10 ทาน จากท้ังหมด 14 ทาน 
 1. นายฮิโรยูกิ   นาคาโนะ กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 3.  นายโคอิจิ          นางาโนะ                กรรมการ 
 4. นายเกียรติ ชินโน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายทนง             ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 
 6. นายกฤษดา   วิศวธีรานนท กรรมการอิสสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายโชคชัย ต้ังพูลสินธนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 8. นายสุชาติ           พิศิษฐวานิช            กรรมการอิสระ 
                9. นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ กรรมการ 
              10. นายพิจารณ        สุขภารังษี               กรรมการอิสระ 
 
 



- ผูบริหาร 
ผูจัดการใหญ ศูนยวิจัยและพัฒนา นายชิเกะฮิโระ โคบายาชิ  
ผูจัดการใหญ สวนงานการตลาด นายยาซุฮิโระ         อามาโนะ 
ผูจัดการใหญ สวนงานแมพิมพ นายโนบูฮิโระ  ทาคาฮาชิ  
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท นางนงเยาว    อภิรัมย 

 - ผูเกี่ยวของ 
ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรวอเตอรเฮาส คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด นางสาวแนงนอย   เจริญทวีทรัพย 
ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีจะทําหนาท่ีเปนคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีท่ีมีขอโตแยง คือ  
นางมนัญญา ธิตินันทวรรณ 
ผูถายทอดภาษาญ่ีปุน      นางสาววินิตา   พงศไชยยง 
ตัวแทนชุมชนทองถิ่น จากองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง คุณสายัณ   นพขํา 
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ไดแก ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายวิษณ ุ ภูพันธ 
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝายลูกจางท่ีไดรับการเลือกต้ังจากพนักงาน  คุณพรชัย โหสุข 
เพื่อใหการประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงใหเลขาท่ีประชุมไดช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในการลง

มติในแตละวาระดังนี้ 
- การออกเสียงลงคะแนนใหนับหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือหรือรับมอบ

ฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในแตละวาระ ในใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ไดแจก
ใหกับผูถือหุนท่ีเขาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในหองประชุม 

 -  การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนท่ีลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง โดยขอใหผูถือหุนท่ีลงคะแนน
เสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือข้ึน เพื่อใหเจาหนาท่ีไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ี “ไมเห็นดวย“ และ  
“งดออกเสียง “ ดังกลาวไป หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม จํานวนเสียงสวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ี
ลงคะแนน “เห็นดวย” ในวาระนั้น  ท้ังนี้หากคะแนนเสียงสวนใหญเห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนน
เสียง ใหถือวาท่ีประชุมใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ 

   สําหรับวาระแตงต้ังกรรมการ จะขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกเปนรายบุคคล คราวละคน เพื่อใหสอดคลองกับ
แนวทางการจัดประชุมผูถือหุนท่ีดี 

- หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใด มีสวนไดเสียในวาระใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะ
นําคะแนนเสียงของผูถือหุนดังกลาวหักออกจากจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมด เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกต้ัง
กรรมการ  

- กอนลงมติในแตละวาระจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระนั้น ตาม
ความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนท่ีตองการซักถาม กรุณายกมือข้ึน และแจงช่ือ และ นามสกุลใหท่ีประชุมทราบดวยทุกครั้ง 
 อนึ่ง ในระหวางการประชุมหากมีผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเขา
ตามวาระนั้น ๆ  
 ประธานฯ นําท่ีประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบดวยวาระการประชุมท้ังหมด 8 วาระ ตามลําดับตอไปนี้ 



ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 
ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2552 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2552 ตอท่ี

ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง         56,513,767      หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -     หุน 

 
ทานประธานไดมอบหมายใหนายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เปนผูดําเนินการประชุมต้ังแตระเบียบวาระ
ท่ี 2 ถึง ระเบียบวาระท่ี 7  

หลังจากเริ่มประชุมเม่ือเวลา 15.00 น. แลว มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มข้ึนรวมเปน
จํานวน 117 ราย นับรวมจํานวนหุนท่ีลงทะเบียนไดท้ังสิ้น 57,095,371 หุน คิดเปนรอยละ 74.51 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 
 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  ไดเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา ตามท่ี

ปรากฎในรายงานประจําปของคณะกรรมการ ตามท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม 
และเนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ผูถือหุนจึงไมตองลงคะแนนเสียง และรายงานขอมูลเพิ่มเติมทางวีดิทัศนในรูป
ของกราฟเปรียบเทียบขอมูลดังนี้  

ในปท่ีผานมา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ท่ี  -2.8% จากปญหาวิกฤติทางการเงินเลห
แมนบราเธอรส ประเทศสหรัฐอเมริกา จากกราฟตัวเลขลดลงเปนลําดับต้ังแตป 2548 - 2552  จาก 2.5 – 2.8 ปจจุบันมีการ
คาดการณ ท่ี 4.5  - 5 ยังเปนเรื่องท่ีตองติดตาม  

สําหรับยอดขายรถยนตปท่ีผานมา มียอดขายท้ังสิ้น 1.137 ลานคัน ลดลงจากปท่ีผานมา 18%  แบงเปนยอดขาย
ภายในประเทศ 0.55 ลานคัน ลดลง 24% และเปนยอดสงออก 0.59 ลานคัน ลดลง 11%     สําหรับยอดขายชวง 3 เดือนท่ี
ผานมาของปนี้คือชวงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ซึ่งตรงกับไตรมาสท่ี 4 ของบริษัทฯ ปรับตัวดีข้ึนมาก โดยมียอดขาย 0.38 
ลานคัน เพิ่มข้ึน 55% แบงเปนการขายในประเทศ 0.17 ลานคัน เพิ่มข้ึน 55%   ยอดขายสงออกเปน 0.22 ลานคัน เพิ่มข้ึน 
56% หากพิจารณาเปนรายไตรมาส จะเห็นปรับตัวดีข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะไตรมาสท่ี 3 ถึงไตรมาสท่ี 4 และเม่ือพิจารณา
จากกราฟรายเดือนของป 2551 เทียบกับป 2552 จะเห็นกราฟเปนรูปตัว X โดยป 2551 กราฟจะแสดงยอดสูงมาหาตํ่า สวน
ป 2552 กราฟแสดงยอดจากตํ่าไปหาสูง สวนยอดการผลิตรถยนต มียอดผลิต 0.99 ลานคัน ลดลง 28%   ยอดผลิตรถยนต 
ในชวง 3 เดือนแรก ปรับตัวดีข้ึนลักษณะเหมือนยอดขาย มียอดผลิตท่ี 0.38 ลานคัน เพิ่มข้ึน 92% และเม่ือพิจารณาเปนราย
ไตรมาสก็จะเห็นวามีการปรับตัวลงและปรับตัวดีข้ึนเรื่อย ๆ  



ในสวนรถจักรยานยนต มียอดขาย 1.535 ลานคัน ลดลง 9% สวนยอดขายในไตรมาสสุดทาย หรือ 3 เดือนแรก
ของปนี้ คือเดือนมกราคม ถึง มีนาคม มียอดขาย 0.47 ลานคัน เพิ่มข้ึน 31% ในรายไตรมาสก็มีแนวโนมแบบเดียวกับ
รถยนต คือปรับตัวลดลงและปรับตัวเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 4 แตท่ีตางกันคือการปรับตัวลดลงไมมากเหมือนรถยนต เม่ือ
พิจารณาเปนรายเดือน แนวโนมจะเหมือนกันคือมีการปรับตัวดีข้ึนในชวง3 - 4 เดือนสุดทาย ยอดผลิตในป 2009 มียอด
ผลิตท่ี 1.631 ลานคัน เทียบกับป 2008 ลดลง 14% ยอดผลิตรถจักรยานยนตในชวง 3 เดือนสุดทายยังเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน มียอดผลิตท่ี  0.48 ลานคัน เพิ่มข้ึน 25.02% เม่ือพิจารณาเปนไตรมาสก็มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนเชนกัน เทียบกับป 
2008 ลดลง 7.64%   

  ในป 2009 บริษัทมียอดขายท้ังสิ้น 7,286 ลานบาท ลดลง 7.69% มีกําไรสุทธิ 957 ลานบาท ลดลง 13.76%  จะ
เห็นไดวายอดขายลดลงแตกําไรลดลงนอย เหตุผลหลักคือบริษัทมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและโดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
ระบบการพัฒนาการผลิตท่ีเรียกวา ระบบ SNAP มาใช ซึ่งมีการพัฒนาการผลิตตลอดเวลา มีการขจัดความสูญเปลาตาง ๆ  
และทุกคนทุมเทในการลดคาใชจาย ลดความสูญเปลาตาง ๆ จนทําใหไดผลการดําเนินงานท่ีนาพอใจ 

โครงสรางยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 583.67 ลานบาท สัดสวน 8.01%เพิ่มข้ึน 6.68% 
กิจการโคมไฟ มียอดขาย 6,300.58 ลานบาท สัดสวน 86.47%  ลดลง 7.99% กิจการแมพิมพและศูนยวิจัยพัฒนา มียอดขาย 
402.11 ลานบาท สัดสวน 5.52% ลดลง 19.38%  รวม 7,286.37  ลานบาท ลดลง 7.69% 

บริษัทมีการลงทุนใน ท่ีดิน 111.76 ลานบาท , สิ่งปลูกสราง 2.36 ลานบาท เครื่องจักรและอุปกรณ 195.06 ลาน
บาท  ลดลง 67.33% แมพิมพและเครื่องมือ 122.35 ลานบาทลดลง 30.42%  อื่นๆ 1.56  ลานบาท รวมท้ังสิ้น 433.11 ลาน
บาท ลดลงจากปท่ีผานมา 45.14% 

การจางงาน ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2553 มีพนักงานชาย จํานวน 1,377 คน เพิ่มข้ึน  66 คน พนักงานหญิง 1,141 คน 
เพิ่มข้ึน 108 คน พนักงานชาวญ่ีปุน 30 คน ลดลง 1 คน รวม 2,548  คน เพิ่มข้ึน   173 คน จะเห็นไดวาถึงยอดขายจะลดลง
แตพนักงานเพิ่มข้ึน เนื่องจากในชวงหลัง ๆ บริษัทมีการปรับตัวดีข้ึน  

ในปท่ีผานมาบริษัทฯ ไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้ 
- รางวัลนายจางดีเดนจังหวัดปทุมธานี และนายจางดีเดนดานความปลอดภัยในการทํางาน   
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําป  
   2552     จาก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปนปท่ี 6  และในป 2553 นี้ บริษัทจะ  
   ไดรับรางวัลนี้ดวยเชนกัน ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2553 
- รางวัลโลหทองแดง 1 ลานช่ัวโมงอุบัติเหตุเปนศูนย จากกระทรวงแรงงาน เปนปท่ี 4   
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและดานสวัสดิการแรงงาน ประจําป พ.ศ. 2552  จาก 
  กระทรวงแรงงาน เปนปท่ี 4  
- รางวัลการสงมอบดีเลิศ ประจําป 2552 จากบริษัท สยามคูโบตา อุตสาหกรรม จํากัด ไดรับเม่ือ ธันวาคม 2552 
- รางวัลคุณภาพ (Quality Award) จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร  จํากัด  ไดรับเม่ือ มกราคม 2553 
- รางวัลคุณภาพ (Quality Award) จากบริษัท ไทยยามาฮา มอเตอร จํากัด  ไดรับเม่ือ กุมภาพันธ 2553 
- รางวัลคุณภาพ (Quality Award) จากกลุมบริษัทฮอนดา (รวมท้ังรถยนตและรถจักรยานยนต ) ไดรับเม่ือ  
  มีนาคม 2553   



- รางวัลสงมอบดีเลิศ (Delivery Award) จากบริษัท  ไทยซูซูกิ มอเตอร (จํากัด)  ไดรับเม่ือ มีนาคม 2553 
ประธานฯไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถามโดยสรุปดังนี้ 

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ 
(ผูรับมอบฉันทะ)   

จากขาวท่ีบริษัทจะมีแผนการลงทุนในตางประเทศ ขอใหบริษัทใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการนี้ เชน งบการลงทุน   
 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  
(รองประธานกรรมการบริหาร)

 
  

 

ปจจุบันบริษัทมีการลงทุนในหลายประเทศ ไดแก เวียตนาม ลาว อินโดนีเซีย อินเดีย 
แผนการลงทุนในประเทศอื่น บริษัทกําลังศึกษาอยู แตยังไมไดตัดสินใจ เนื่องจากตอง
ศึกษารวมกับบริษัทแม (Stanley Electric Co.,Ltd.) โดยบริษัทมองวานี้ยังมีโอกาสทาง
ธุรกิจอยูมากพอสมควร 
 

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ 
(ผูรับมอบฉันทะ)   

   โครงการอีโคคาร ซึ่งเขาใจวากําไร (Margin) จะตํ่ากวา  margin ท่ัวไปของบริษัท 
หากทําการผลิตเพิ่มข้ึนในระยะยาว จะทําให margin โดยรวมของบริษัทลดลงดวยหรือไม 

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)  
 

ปจจุบันรัฐบาลมีมาตรการดานเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมโครงการอีโคคาร เพื่อใหเศรษฐกิจ
ประเทศไทยและเอเชียเติบโตข้ึน  การท่ีจะทําใหอุตสาหกรรมในประเทศไทยเติบโตข้ึน
จึงตองมีการลงทุน และวางมาตรการ ท้ังในสวน Low cost  ซึ่งเทาท่ีทราบรัฐบาลศึกษา
การนําเขารถประเภทนี้มาขาย หรือ ผลิตในประเทศไทยเอง  การรองรับสวนนี้ผูผลิตตอง
ขายรถประเภทนี้ในราคาท่ีตํ่าลง ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑโคมไฟของบริษัทดวย เม่ือราคาขาย
ถูกลดลง และบริษัทตองการรักษากําไรไว บริษัทจําเปนตองลดตนทุนลงโดยการใช
กิจกรรมลดตนทุนภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทจะลดตนทุนใหไดแมจะลดเพียงแค 1 บาท 
บริษัทจะทําเพื่อเพิ่มกําไรไวใหได    

 
คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ   
 (ผูรับมอบฉันทะ)  

แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนต ไมวาจะเปนทิศทางของ E20 , E85 , Hybrid หรือ อีโค
คาร จะมีผลตอบริษัทอยางไร การชวยเหลือทางภาษีท่ีแตกตางกันจากทางภาครัฐ 
 

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)  
 
 

ในสวนของทิศทางอุตสาหกรรมรถยนตตอไปจะเนนท่ี Hybrid และ อีโคคาร  และมี
แนวโนมท่ีจะขยายและผลิตรถประเภทนี้มากข้ึน จํานวนการผลิตของลูกคาจะเปนสิ่ง
สําคัญตอยอดขายของบริษัท   โดยบริษัทคาดหวังในเรื่องความเสถียรภาพทางการเมือง
และเศรษฐกิจเพื่อการวางแผนท่ีม่ันคงของลูกคา 
 

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ   
 (ผูรับมอบฉันทะ) 
  

งบลงทุนของบริษัทในประมาณ 1-3 ปขางหนาเพื่อรองรับโครงการอีโคคาร 



นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)  
 
 

อันดับแรกจะมีการวางแผนเพื่อรองรับการผลิตอีโคคาร  โดยขอมูลลาสุดทางลูกคา ซูซูกิ 
และ มิตซูบิชิ  มีการผลิตเพื่อรองรับโครงการนี้ สวนของบริษัทมีความเปนไปไดอยางมาก
ท่ีจะไดรับการสั่งซื้อจากลูกคา 2 รายนี้  และบริษัทกําลังพิจารณาการลงทุนเพื่อรองรับ
โครงการนี้เชนกัน  รายละเอียดคงตองดูแนวโนมโครงการนี้กอน 
 

คุณชัชชัย คุณงาม  
(ผูถือหุน)  
 
 
 
 
 
คุณอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ขอดีใจท่ีพนักงานไดรับความเอื้อเฟอในเรื่องท่ีจอดรถจักรยานยนต และ หลังคาท่ี
สะพานลอย และ ช่ืนชมท่ีบริษัทไดรับรางวัลจํานวนมาก แตอยากใหบริษัทไดรับรางวัล 
Best Dividend  Payment Award  
อยากทราบตัวเลขอุตสาหกรรมถึงปจจุบัน เดือนเมษายน 2553 ยอดผลิต ของบริษัทหรือ
ผูผลิตเพิ่มข้ึนเทาใด ขอใหตอบไดเทาท่ีไมขัดตอกฎของตลาดหลักทรัพยฯ และ สํานักงาน 
กลต. 
 
จากขอมูลจากสภาอุตสาหกรรมลาสุด เดือนเมษายน 2553  ยอดผลิตรถยนต 105,007 คัน 
เทียบกับเดือนเมษายน 2552 ท่ีมียอดผลิต 53, 644 คัน เพิ่มข้ึน 95.75%  เดือนพฤษภาคม 
2553 ยอดผลิตรถยนต 132,165 คัน  เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ท่ีผลิต 61,752 คัน 
เพิ่มข้ึน 114.03%  อยูในเกณฑท่ีคอนขางมาก เนื่องจากเดือนเมษายนปท่ีแลวเปนชวงท่ี
ตกตํ่าท่ีสุดของการผลิตรถยนต สําหรับรถจักรยานยนต เดือนเมษายน 2553 ผลิต 139,397  
คัน    เพิ่มข้ึน 21.90 % เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิต 154,062 คัน เทียบกับเดือนพฤษภาคม 
2552  121,692 เพิ่มข้ึน 26.60% ในสวนของรถจักรยานยนตจะเปลี่ยนแปลงไมมาก    
 

คุณชัชชัย คุณงาม  
(ผูถือหุน)  
คุณอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

นิสสัน อีโคคาร ท่ีเพิ่งเปดตัว บริษัทผลิตใหดวยหรือไม 
 
บริษัทไดสงมอบ   High mout Stop lamp (ชุดไฟเบรกดวงท่ี 3 ) ให นิสสันอีโคคาร  
(นิสสัน มารช ) ท่ีไดสวนแบงนอยเนื่องจากรถรุนนี้ไดถูกกําหนด Spec และ maker layout 
มาต้ังแตประเทศญ่ีปุน ทําใหไมสามารถมายื่นราคา (Bid) ไดในประเทศไทย   
 

คุณชัชชัย คุณงาม  
(ผูถือหุน) 
 
 
คุณอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร)

  

จากรายงานการประชุมปท่ีแลว หนา 3 ท่ีบริษัทมองอุตสาหกรรมรถยนตจะลําบากอยางนี้
อยูประมาณ 2 ป และมีลักษณะเปน V shape ไมใช U shape  เขาใจวาปจจุบันคงไมเปน
เชนนั้นแลวคงเปน  V shape แลวใชหรือไม 
 
ในอุตสาหกรรมรถยนต โดยความเห็นสวนตัว ยังมองวานาจะยังตองใชเวลาอีกระยะท่ีจะ
ตอบได วาดีข้ึน เนื่องจากยังมีหลายอยางท่ีตองเผชิญ ท้ังสถานการณในประเทศยังตอง
ติดตามภาวะการเมืองท่ียังเปนไมนิ่ง  นอกจากนี้ตลาดรถยนตมีท้ังตลาดในประเทศและ



 ตางประเทศ โดย มีสัดสวนตลาดในประเทศ ประมาณ 40 - 45% และตลาดสงออก 
ประมาณ 55 - 60% สําหรับบริษัทสวนหนึ่งยังตองพึ่งตลาดสงออกดวย สิ่งท่ีบริษัทเปน
หวงคือภาวะในตางประเทศไมวาจะเปนทางยุโรป ไดแกกลุม PIG คือ ประเทศโปรตุเกส 
(Protugual),ไอรแลนด ( Island ) และ กรีซ ( Greece) ท่ีอาจจะกระทบไปยังประเทศตาง ๆ 
ในยุโรป สวนทางอเมริกาท่ียังไมฟนตัวดี ทําใหยังเร็วเกินไปท่ีจะตอบ อาจจะเปน V 
shape U shape  หรือ W shape การสงออกบริษัทสงผาน car maker ไปในหลายตลาด
ไดแก ตลาดยุโรป ตลาดตะวันออกกลาง และ ออสเตรเลีย  เนื่องจากปจจุบันเม่ือตลาดใด
เกิดวิกฤตจะสงผลกระทบไปยังโซนอื่น ๆ เห็นไดจากภาวะวิกฤตเลหแมน ท่ีกระทบไป
ท่ัวโลก ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบ ราคาหุนบริษัทรวงลงไปถึงราคา 40 บาท ทําใหยัง
อยูในภาวะจับตามองสถานการณตางๆ     

 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553  ซ่ึง
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําป 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลวกอนการประชุม ท้ังนี้ไดฉายวีดิทัศนแสดงขอมูลดังนี้  

 31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2552 เปล่ียนแปลง 
(งบแสดงการลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) (พันบาท) (พันบาท) (%) 
สินทรัพยหมุนเวียน 4,597.89 3,337.92 37.75 
สินทรัพยรวม 8,441.50 7,496.47 12.61 
หนี้สินหมุนเวียน 1,132.91  719.47  57.46 
หนี้สินรวม 1,179.66 737.81 59.89 
สวนของผูถือหุน 7,261.84  6,758.65 7.45 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,441.50 7,496.47 12.61 
รายไดจากการขาย    7,286.37  7,893.74 (7.69) 
ตนทุนขาย 5,715.73 6,249.51 (8.54) 
กําไรข้ันตน 1,570.64 1,644.23 (4.48) 
คาใชจายในการขายและบริหาร    513.98  584.96  (12.13) 
สวนแบงผลกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวม 92.75 63.63 45.76 
กําไรกอนภาษีเงินได   1,308.61 1,406.50 (6.96) 
กําไรสุทธิสําหรับป 957.44 1,108.63 (13.64)  



 
ประธานฯไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุปไดดังนี้ 

 
คุณชัชชัย คุณงาม  
(ผูถือหุน)  
 

เสนอใหในรายงานประจําป หนาขอมูลสําคัญทางการเงิน ควรเพิ่มอัตราหนี้สินตอสวนของผู
ถือหุน และ อัตราสินทรัพยหมุนเวียน 
เนื่องจากจะทําใหดูขอมูลงายในเรื่องหนี้สินหมุนเวียน สินทรัพยหมุนเวียน อีกท้ังยังจะทําให
พิจารณาเรื่องการจายเงินปนผล หรือการเพิ่มทุนได  
 

คุณอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.16 และอัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 4.06  ซึ่ง
ปรากฎอยูในรายงานประจําปหนา 58    
 

คุณวุฒิชัย  พีรพัฒนภูมิ 
(ผูถือหุน) 

จากยอดขายท่ีลดลงประมาณ 7% แตจากรายงานประจําป ขอ 8 หนา 39 เรื่องลูกหนี้การคา 
ทําไมเพิ่มข้ึนจาก657 ลานบาท เปน 1,190 ลานบาท โดยเฉพาะลูกหนี้การคาท่ีเกินกําหนด
ชําระนอยกวา 3 เดือน เพิ่มข้ึนจาก 140 ลานบาทเปน 254 ลานบาท   
 

คุณอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

จากกราฟแสดงภาวะอุตสาหกรรมในชวงตนป ยอดขายลดลง และปรับดีข้ึนในไตรมาส3 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในไตรมาสท่ี 4 (มกราคม –มีนาคม) ท่ียอดขายกลับคืนมาดีกวาเดิม เม่ือ
ยอดขายเพิ่มข้ึน ยอดลูกหนี้การคาจึงเพิ่มข้ึนตามมา สวนท่ีเปนหวงเรื่องหนี้จะมีปญหาบริษัท
ไมมีการต้ังสํารองเนื่องจากเช่ือม่ันการเรียกเก็บหนี้ได เนื่องจากลูกคาทุกรายเปนบริษัทใหญ
และไดรับความเช่ือถืออยางมาก 
 

คุณวุฒิชัย  พีรพัฒนภูมิ 
(ผูถือหุน) 

โดยรวมบริษัทใชกําลังการผลิตเทาใด และสวนท่ีเหลืออยูจะสามารถรองรับการผลิตไดอีกกี่ป 
ตองลงทุนเพิ่มหรือไม ใชเงินลงทุนประมาณเทาใด 
 

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 

กําลังการผลิตแปรผันไปตามคําสั่งซื้อของลูกคา ท่ีเปนไปตามสภาพเศรษฐกิจ เม่ือ
สถานการณนิ่งแลว คําสั่งซื้อจากลูกคานาจะมีเสถียรภาพข้ึน กําลังการผลิตอาจจะเพิ่มข้ึน  แต
ปจจุบันขอมูลท่ีไดมายังไมมากพอท่ีจะตองขยายโรงงาน เพราะยังสามารถรองรับไดอยู และ
ตอนนี้ยังอยูในชวงพิจารณาขอมูลจากลูกคา 
 

คุณอภิชาต ลี้อิสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

กําลังการผลิตใชอยูในเกณฑคอนขางสูง ประมาณ 80- 85% อาจมีการข้ึนลงในแตละวัน ซึ่ง
ปจจุบันยังสามารถรองรับการผลิตของลูกคาได นอกจากนี้บริษัทยังมีกิจกรรม SNAP ท่ีจะมา
ชวยในเรื่องปรับปรุงการผลิตดวย 
 



คุณวุฒิชัย  พีรพัฒนภูมิ 
(ผูถือหุน) 

จากยอดการลงทุนในป 2552 ในท่ีดิน 111.76  ลานบาท อยากทราบวาอยูท่ีไหน และ 
วัตถุประสงคของการซื้อ  และการลงทุนในเครื่องจักร ลดลงจาก 597 ลาน เปน 195 ลานบาท 
ทําไมถึงใชนอยลง 
 

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 

ท่ีดินท่ีซื้อเปนพื้นท่ีติดกันอยูดานหลังสุดของบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต หาก
เห็นแนวโนมยอดขายและคําสั่งซื้อจากลูกคา จะสามารถลงทุนตอไดเลยในอนาคต ท้ังนี้
ไดรับความอนุเคราะหจากทางองคการบริหารสวนตําบลบานกลางดูแลเรื่องการขออนุญาต
กอสราง และปท่ีแลวเปนจังหวะท่ีเหมาะสม เนื่องจากเศรษฐกิจตกตํ่า และบริษัทมีเงินสด ทํา
ใหซื้อไดในราคาท่ีสมเหตุสมผล 
สําหรับการลงทุนในเครื่องจักร ซึ่งนอยกวาปท่ีผาน ๆ มา สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
จากวิกฤตเลหแมนบราเธอส  บริษัทเขมงวดในเรื่องการใชจายเพื่อรักษากําไร  บริษัทจึงลงทุน
ในสวนท่ีจําเปนจริง ๆ  
 

คุณวุฒิชัย  พีรพัฒนภูมิ 
(ผูถือหุน) 

จากหมายเหตุขอ 6 หนา 38 เรื่องเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ปจจุบันมีประมาณ 1,800 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปท่ีแลวท่ีมี 1,500 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเงินลงทุนระยะสั้น ในสวน
ต๋ัวเงินคงคลังและต๋ัวแลกเงินถึงประมาณ 1,700 ลานบาท  บริษัทมีความจําเปนตองถือเงินสด
มากขนาดนี้หรือไม หรือควรนําไปลงทุนอยางอื่นท่ีไดรับผลตอบแทนมากกวา หรือ ลงทุน
ซื้อหุนบริษัทคืนเม่ือตํ่ากวามูลคาตามบัญชี หรือ จายเงินปนผลเพิ่มข้ึน  
 

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 

บริษัทมองเรื่องการลงทุนในอนาคตเปนหลัก  และสํารองไวสําหรับโครงการอีโคคาร และ
โครงการอื่น ๆ ซึ่งยังอยูในการพิจารณา 
 

คุณกิตติภณ  สุนทรพาณิชย 
(ผูถือหุน) 
คุณอภิชาต ลี้อิสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

นอกจากกระแสเงินสดท่ีเหลือมาก และ มีหนี้สินเม่ือเทียบกับปท่ีแลว % เพิ่มข้ึนจากสวนใด  
 
เนื่องจากยอดขายในชวงทายปปรับตัวดีข้ึนมาก การผลิตจึงมีการซื้อวัตถุดิบเพิ่มข้ึนมาก ซึ่ง
การซื้อสวนใหญเปนเครดิต  ทําใหยอดหนี้สินจากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มข้ึนตามยอดขาย ถือเปน
วงจรปกติของธุรกิจ  การไดเครดิตจากเจาหนี้ข้ึนอยูกับการเจรจา ระหวางบริษัทและผูขาย 
(Supplier) ท้ังในเรื่องวงเงินเครดิต และราคา  ซึ่งบริษัทชอบท่ีจะจายเงินเร็วเพื่อใหไดราคาถูก 
 

คุณกิตติภณ  สุนทรพาณิชย 
(ผูถือหุน) 
 

บริษัทคิดวา Cycle การผลิตของบริษัท เม่ือเทียบกับแนวโนมอุตสาหกรรม อยูในชวงเดียวกัน
หรือไม  เนื่องจากเห็นบริษัทเตรียมขยายกําลังการผลิต จะสอดคลองกับ cycle ของ
อุตสาหกรรมหรือไม 
 



คุณอภิชาต ลี้อิสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

เรื่อง cycle ของธุรกิจของบริษัท เปนเรื่องท่ีตอบยาก บริษัทไมสามารถสรุปได เม่ือพิจารณา
จากปท่ีผานมา อุตสาหกรรมรถยนตตกตํ่าและปนี้ปรับตัวดีข้ึน ทําใหพอสรุปไดวายังเปน
อุตสาหกรรมท่ีมีอนาคต มีความตองการซื้อมากข้ึนและเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ท้ังจาก2 ตลาด คือ 
ตลาดในประเทศ ซึ่งสวนใหญคนไทยอยากไดจากรถยนต รถจักรยานยนตเพิ่มข้ึน ทําให
ความตองการยังมีและคงจะสูงข้ึนเรื่อย ๆ สวนตลาดการสงออก ไทยยังมีตลาดสงออกท่ี
แข็งแกรง คุณภาพเปนท่ียอมรับ และยังมีตลาดท่ีนาสนใจมากมาย โดยเฉพาะประเทศท่ีเปด
ใหม จึงถือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีอนาคต 
 

คุณศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี 
(ผูถือหุน) 

จากหนา 55 ผลประกอบการยอนหลัง 5 ป  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ลดลงทุกป จาก 
27.05% ในป 2549 เปน 13.66%ในป 2552 ยอดขายก็ลดลง จาก 8,315 ลานบาทในป 2549 
เปน 7,286 ในป 2552 ท่ีดีคือตนทุนขายท่ีลดลงจาก 6,657 ลานบาทในป 2549 เปน 5,715 ลาน
บาทในป 2552 ทุกรายการลดลงแตท่ีสวนทางคือ 
สวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนทุกป จาก 4,333 ลานบาทในป 2549 เปน 7,261 ลานบาทในป 2552 
ซึ่งหากเก็บไวเรื่อยๆ สวนนี้จะสูงข้ึน  ถามูลคาตามบัญชีเม่ือหักกําไรสะสมท่ียังไมไดจาย แลว
หารดวยจํานวนหุน จากท่ีมีมูลคาตามบัญชีอยู 94.77 บาท คาดวาจะเหลือเทาใด คือมองวา
ราคาปจจุบันอยูไดเนื่องจากมีกําไรสะสมอยู ไมไดเติบโตจากยอดขายหรือกําไรสุทธิ และ
ราคาตลาดปจจุบันไมไดสะทอนราคาท่ีแทจริง และกําไรสะสมเพิ่มข้ึนตลอดเนื่องจากบริษัท
จายเงินปนผลไมเคยเกิน 40%  ขอใหพิจารณาเรื่องนี้ดวย    

 
 
 
 
คุณอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

สวน บริษัท เอเชียนสแตนเลย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ปท่ีแลวเคยจายเงินปนผล 56 ลาน
บาท ปจจุบันเหลือจาย 22 ลานบาท เนื่องจากผลประกอบการลดลงใชหรือไม ปจจุบันดีข้ึน
หรือยัง และจะไดเงินปนผลเทาเดิมหรือไม 
 
จากวิกฤตเลหแมนบราเธอร ทุกบริษัทไดรับผลกระทบ บริษัทเอเชียนสแตนเลย ซึ่งสวนใหญ
เปนการขายสงออก ไดรับผลกระทบอยางมาก แตปจจุบันมีการปรับตัวดีข้ึนตามเศรษฐกิจ
โลก แตยังไมสามารถตอบเรื่องเงินปนผลไดตองรอดูสถานการณตอไป 
 

คุณศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี 
(ผูถือหุน) 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน จาย 6.5 ลาน เหมือนปท่ีแลว ยอดนี้ตองจายทุกปหรือไม และเปน
คาอะไร 
 

คุณแนงนอย เจริญทวีทรัพย 
(ผูสอบบัญชี) 
 
 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน ไมไดเปนการจายเงินจริง เปนบัญชีปรับมูลคาเงินลงทุน โดยดู
จากท่ีบริษัทไปลงทุน แลวผลดําเนินงานของบริษัทนั้นเปนอยางไร หากมีผลขาดทุนตอเนื่อง 
จึงจะต้ังบัญชีเพื่อปรับเงินลงทุนลดลง โดยคาดวาเปนการลงทุนท่ีประเทศอินเดีย ในระยะ
เริ่มตน 



คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
 
คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
(ผูถือหุน) 
คุณอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
คุณศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี 
(ผูถือหุน) 
คุณอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
คุณศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี 
(ผูถือหุน) 
คุณอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
 

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทตางประเทศ โดยปกติของระบบอุตสาหกรรมท่ัวไป ซึ่งชวงแรก
ยังมีคาใชจายสูง ท้ังคาเสื่อมราคาตาง ๆ และการผลิตตาง ๆ ยังเต็มท่ี    จึงทําใหเกิดผลขาดทุน 
ผูสอบบัญชีจึงต้ังบัญชีปรับไวกอน  
 
ภาระผูกพัน เรื่องคาไฟฟาคางจาย ทําไมมียอดคาง ท้ังท่ีบริษัทมีเงินสดเหลือพอ 
 
เปนการบันทึกไวแตยังไมครบกําหนดจายชําระเงิน ซึ่งบริษัทตองชําระแนนอน  
 
ในขอหนี้สินหมุนเวียนอื่น สวนของเงินเดือนคางจายเพิ่มข้ึน เกิดจากอะไร   
 
เปนเรื่องของการบันทึกบัญชี ณ 31 มีนาคม  เนื่องจากเงินเดือนจะจายในวันท่ี 10 เมษายน แต 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม บริษัทจึงบันทึกเปนเงินเดือนคางจายไวกอน 
 
 หนา 39  บริษัทใชนโยบายอะไรจึงไมมีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเลย 
 
บริษัทไมมีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากมีระบบการติดตามท่ีดี หากมีรายการคาง 
รายงานจะถูกสงมายังประธานและรองประธานกรรมการบริหารทันที  และ ลูกคาเปนบริษัท
ใหญและไมเคยมีรายการคาง กรณีท่ีเคยเกิดข้ึนจะเปนในเรื่องความผิดพลาดเล็กนอยจากการ
เขาใจผิดเรื่องกําหนดการวางบิลเปนตน 

  
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      57,095,371 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุน 

  
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล และการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลา  

วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553  
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน สําหรับผลการ

ดําเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2552 – 31 มีนาคม 2553 โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 5.00 บาท 
รวมเปนเงิน 383,125,000 บาท (สามรอยแปดสิบสามลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน)  ซึ่งเกิดจากกิจการท่ีไมได
รับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรา 4.80 บาทตอหุน เปนเงิน 367,800,000 บาท (สามรอยหกสิบเจ็ดลานแปดแสนบาท



ถวน) และจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรา 0.20 บาทตอหุน เปนเงิน 15,325,000 บาท (สิบหาลานสาม
แสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 12 กรกฎาคม  2553  และให
รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2553 
และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553 

พรอมนี้ไดใหขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป ตามรายละเอียดดังนี้  
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ประจําป 2553 ประจําป 2552 ประจําป 2551 
 (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) 
1.กําไรสุทธิ (บาท)      894,839,337  1,073,338,910 1,229,108,402 
2.จํานวนหุน (หุน)        76,625,000       76,625,000 76,625,000 
3.เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 5.00 5.00 

 
5.30 

  -จากกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 4.80 
 

2.55 
 

2.70 

  -จากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน     0.20 2.45 2.60 
4.รวมเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 383,125,000 383,125,000 406,112,500.00 
5.สัดสวนการจายเงินปนผล(รอยละ) 42.81 35.69 33.04 

     

ประธานฯไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุปไดดังนี้ 
 

คุณกิตติภณ  สุนทรพาณิชย 
(ผูถือหุน) 

สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI)  ยังเหลืออีกกี่ป 

คุณอภิชาต ลี้อิสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ปท่ีผานมา สิทธิจากบัตรสงเสริมการลงทุน สวนใหญหมดไปในสวนของ งานวิศวกรรม
พลาสติก Engineering Plastic  ทําใหบริษัทตองเสียภาษีเพิ่มข้ึน ปจจุบันเหลืออีก 2 บัตร 
จากสวนงานแมพิมพ และ ศูนยวิจัย ซึ่งถือวาสวนแบง (Portion) ไมมากในสวนยอดขาย 
และยังเหลือสิทธิประโยชนอีก 5 ป 
 

คุณวุฒิชัย  พีรพัฒนภูมิ 
(ผูถือหุน) 

ปกติบริษัทจะจายเงินปนผลประมาณ 30% มาตลอด ปนี้จาย 41% หวังวาจะคงอยูตามนี้
ตอไป และในสวนท่ีเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี  16   วามีหุนจํานวน 
3,000 หุน ซึ่งไมมีสิทธิ์ไดรับเงินปนผลเปนเงินรวม 15,000 บาท เนื่องจากไมปฎิบัติตาม
ระเบียบวิธีการปฎิบัติในการรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย  คืออะไร  
 

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ผูถือหุนดังกลาวถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากเปนผูถือหุนท่ีถือหุนไมถูกประเภท กลาวคือ เปนผูถือ
หุนตางดาวท่ีมาถือหุนอยูในประเภทผูถือหุนสัญชาติไทย  
 



คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร 
(ผูถือหุน) 
 
คุณอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
คุณธนชาติ  ธนเศรษฐกร 
(ผูถือหุน) 
คุณแนงนอย  เจริญทวีทรัพย 
(ผูสอบบัญชี) 

จากหนา 87 เรื่องนโยบายการจายเงินปนผล สวนของบริษัท ลาวสแตนเลย  จายไมนอยกวา 
5% ของทุน หมายความวาไมวาจะกําไรหรือขาดทุนก็จะจายใชหรือไม 
 
นโยบายดังกลาวพิจารณารวมถึงกรณีท่ีมีกําไรดวย และท่ีปฎิบัติมาจายมากกวานโยบาย
ตลอด โดยในปท่ีแลวจายในอัตรา 13% ของทุนจดทะเบียน (เปนอัตรา 50% ของกําไร
สุทธ)ิ 
ไมพบหัวขอคาใชจายตามลักษณะ  
 
แสดงไวแลวในรายงานประจําป หัวของบการเงิน ท่ีหมายเหต 19 หนา 47 

 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      57,095,371 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุน 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในปนี้กรรมการของบริษัทท่ีตองออกตามวาระมีท้ังหมด 
5 ทาน โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้  

1. นายมาซาฮิโร นากามูระ   กรรมการ 
  2. นายเกียรติ ชินโน   กรรมการ   

                               3. นายโคอิจ ิ นางาโนะ  กรรมการ 
4. นางพิมพใจ เหลาจินดา กรรมการ 

                               5. นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ กรรมการ 
 

เนื่องจาก นายมาซาฮิโร นากามูระ ตําแหนง กรรมการ และ นายเกียรติ ชินโน ตําแหนง กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแสดงความประสงคท่ีจะไมขอรับตําแหนงตอ เนื่องจากติดภารกิจ 

 นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ทาน ดังนี ้

รายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ และไดรับเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
1.  นายโคอิจ ิ นางาโนะ  กรรมการ 
2.  นางพิมพใจ เหลาจินดา กรรมการ 

               3.  นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ กรรมการ 



เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติเปนรายบุคคล คราวละคน  
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกต้ัง นายโคอิจิ  นางาโนะ  กรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเขา 

ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง     57,095,371        หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                 - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                 - หุน 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกต้ัง นางพิมพใจ  เหลาจินดา กรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเขาดํารง

ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง     56,800,271        หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง         295,100 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                 - หุน 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกต้ัง นางพรทิพย  เศรษฐีวรรณ กรรมการท่ีออกตามวาระ กลับ

เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      57,095,371 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง           -                หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           -  หุน 

 
ประธานกลาวขอบคุณ นายมาซาฮิโร  นากามูระ และ นายเกียรติ  ชินโน  ท่ีไดใหความชวยเหลือสนับสนุนใน

การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท ดวยดี ตลอดมา โดยเฉพาะ คุณเกียรติ  ชินโน ซึ่งปจจุบันทานมีอายุ 81 ปไดปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ใหกับบริษัท เปนเวลา 17 ป  

 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 เปนเงิน 
5,000,000 บาท โดยมีองคประกอบคาตอบแทนดังนี้ 

1. คาตอบแทนกรรมการ 
2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
3. คาเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบท่ีเขารวมประชุม ) 

 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 , ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 



ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      56,800,271 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง           295,100 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  หุน 

 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ัง นางสาวแนงนอย     เจริญทวีทรัพย       ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี   3044,   นางสุวรรณี  ภูริปญโญ     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3371   และนายวิเชียร  กิ่งมนตรี     
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3977 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2553 โดยกําหนดคาตอบแทนเทากับปท่ีผานมา ดังนี้  

 
 

คาสอบทานงบการเงินประจําปสิ้นสุด ประจําป       2554                               2553        
     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             115,500.- บาท  
   รวมคาตรวจสอบท้ังสิ้น 1,934,500.- บาท          1,934,500.- บาท 
 

คุณศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี 
(ผูถือหุน) 
 

คุณแนงนอย เปนผูสอบบัญชีปท่ีเทาใด 
จากรายงานประจําป หนา 57 ซึ่งแสดงรายช่ือผูสอบบัญชีเปนคุณแนงนอย ทานเดียว  
ตองการใหใส ท้ังหมด 3 คนจะดีกวา 
 

คุณแนงนอย เจริญทวีทรัพย 
(ผูสอบบัญชี) 
 
คุณสุดใจ  ศรีเฟองฟุง 
(เลขานุการบริษัท) 

เปนปท่ี 3  สวนการเสนอผูสอบบัญชี จะใชคําวา และ หรือ  เผื่อในกรณีท่ีผูสอบบัญชีผู
ลงนามไมสามารถปฎิบัติงานได ทานอื่นจะไดปฎิบัติแทน 
 
ในรายงานขอมูลสารสนเทศดังกลาวเปนการแจงช่ือผูสอบบัญชีท่ีลงลายมือช่ือใน
สารสนเทศประจําปนี้ เนื่องจากคุณแนงนอยเปนผูลงลายมือช่ือในในเอกสารท่ีสง
หนวยงานราชการตาง ๆ ในปท่ีผานมา สวนการขอจากท่ีประชุมผูถือหุนตองขอเผื่อไว
กรณีเม่ือทานใดทานหนึ่งปฎิบัติงานไมได 

 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทนแก

ผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 



ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      57,095,371 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     - หุน 

 
ระเบียบวาระที่ 8            พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

 

ตามท่ีบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม สําหรับการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2553 ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2553 ถึงวันท่ี 16 เมษายน 2553 นั้น ปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม ซึ่งถือวาไมมีเรื่องอื่นใดเปนระเบียบวาระเพื่อพิจารณา  

 
ประธานฯ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุปได

ดังนี้ 
 
คุณชัชชัย คุณงาม 
(ผูถือหุน) 
 
 
นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 

ขอใหเลาความคืบหนาโรงงานโคมไฟท่ี 5 (Lamp 5) ใชกําลังการผลิตเต็มหรือยัง 
อัตราของเสีย ภาพรวม ลดลงอยางไรบาง และดีใจท่ีเห็นหองแสดงผลประกอบการ 
ท้ังนีข้อเสนอใหเลี่ยงการประชุมวันจันทรและศุกร 
 
ในสวนของโรงงานโคมไฟท่ี 5 (Lamp5) ปจจุบันมีการผลิตใหลูกคาฮอนดา และ AAT 
(Auto Alliance)  สําหรับฮอนดามียอดสั่งซื้อท่ีสูง สวนของ AAT ปจจุบันมีรถรุนใหมคือ 
Mazda 2  ซึ่งยอดขายดีมาก ทําใหมีการผลิตท่ีสูง และมีกําลังการผลิตประมาณ 80% 
สําหรับเรื่องของเสียจากการผลิต ถือเปนตนทุนในกระบวนการผลิต บริษัทใหความสําคัญจึง
มีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมาชวยในเรื่องลดของเสียใหมากท่ีสุด ปท่ีผานมาสามารถลดของเสียใน
กระบวนการผลิตได 50% เม่ือเทียบกับป 2551 และในปท่ีผานมาถึงยอดขายจะลดลง บริษัท
พยายามรักษาผลกําไร หรือเพิ่มผลกําไรใหมากท่ีสุด 
สําหรับเรื่องวันประชุมผูถือหุนในปหนาจะพิจารณาและแจงใหทราบตอไป 
 

คุณศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี 
(ผูถือหุน) 
 
 
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 
 
 

กรรมการชาวญ่ีปุนจํานวน 5 ทานท่ีปฎิบัติงานท่ีญ่ีปุน ไดกลับมาปฎิบัติงานท่ีประเทศไทย
หรือประจําท่ีญ่ีปุน จึงใชการประชุมทาง TV Conference   
และคาใชจายท่ีประเทศญ่ีปุน ใครเปนผูออกคาใชจาย 
 
กรรมการชาวญ่ีปุนท้ังท่ีปฎิบัติงานในประเทศและตางประเทศเม่ือมีการประชุม บริษัทเปด
ชองทางใหสามารถประชุมทาง TV Conference ได  
สวนกรรมการชาวญ่ีปุนท้ัง 5 ทาน ปกติประจําการท่ีประเทศญ่ีปุน แตมีโอกาสไดเดินทางมา
ประชุมและมาปฎิบัติภารกิจท่ีประเทศไทยบาง 



 
 
 
คุณศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี 
(ผูถือหุน) 
 
คุณอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

สวนคาใชจายของกรรมการดังกลาว ในสวนของเงินเดือน ทางบริษัท สแตนเลยอิเล็คทริค 
จํากัด เปนผูจาย 
 
หุนบริษัทไมมีสภาพคลองมานาน บริษัทควรหาทางเพิ่มสภาพคลอง ประมาณ 5 ปแลวท่ีไม
มีการเพิ่มทุน และปจจุบันกําไรสะสมมีจํานวนสูงมาก  
 
ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา 
 

 
เนื่องจากไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมไดดําเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว ประธานฯ 

จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไดมาเขารวมการประชุมในครั้งนี้และกลาวปดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2553 
เลขาท่ีประชุมไดแจงผูถือหุน หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มสามารถติดตอสอบถามไดท่ีแผนกนักลงทุนสัมพันธ 

โทรศัพท 0-2581-5462 ตอ 164 , E-mail :  info@stanley.co.th , Website : www.thaistanley.com และขอใหผูถือหุนสงคืนใบ
คะแนนเพื่อท่ีบริษัทฯ จะใชเปนหลักฐานตอไป พรอมแบบประเมินผลการจัดประชุมใหกับเจาหนาท่ีท่ีจุดลงทะเบียนเพื่อใชในการ
ปรับปรุงการจัดการประชุมผูถือหุนตอไป  

 
ปดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา 

 
 

ลงช่ือ                                                  ประธานในท่ีประชุม 
                    ( นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ )      


