
รายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ ครั้งที่ 1/2554 
ของ 

บริษัท ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
 
วันที่ประชุม :  วันศุกรท์ี่ 8  กรกฎาคม 2554  เปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
สถานที่ประชุม :  ห้องประชุม ช้ัน 3  บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

    เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี
  นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง เลขาทีป่ระชุม แจ้งใหผู้้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นประธานที่
ประชุม เนื่องจากบรษิัทฯ ยังมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการท่านใดให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง  ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 104 แหง่พระราชบัญญัติบริษทัมหาชน จ ากัด  ที่ก าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะตอ้งใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็น
ประธานทีป่ระชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ประธานทีป่ระชุมได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง 
เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล (ผู้ถือหุ้น) จึงเสนอชื่อ นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม   
  ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์เลือก นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  เป็นประธานที่ประชุม  
  นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ ประธานทีป่ระชุม กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณคนไทยทุกท่านทีใ่ห้การช่วยเหลือประเทศ
ญี่ปุ่นทีป่ระสบอบุัติภัยครัง้ใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 จากการช่วยเหลือท าใหป้ระเทศญี่ปุ่นฟืน้ฟูประเทศได้อย่างเร็ว  และขอบคณุผู้
ถือหุ้นทุกท่านที่ไดใ้ห้การสนับสนุนบรษิัทฯ ด้วยดีเสมอมา   พร้อมนี้ไดแ้จ้งจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจ านวน  
118 ราย นับรวมจ านวนหุ้นทัง้สิ้น  58,098,909 หุ้น  เท่ากับร้อยละ  75.82   ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบรษิัทฯ ที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดมจี านวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซ่ึงเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเปน็องค์ประชุมตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้เลขาที่ประชุมแนะน าคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ ดังนี ้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวน 10 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน 
 1. นายฮิโรยูกิ   นาคาโนะ กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 3.  นายโคอิจิ          นางาโนะ                กรรมการ 
 4. นายกฤษดา   วิศวธีรานนท ์ กรรมการอิสสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายทนง             ล้ีอิสสระนุกูล กรรมการ 
 6. นายสุชาติ           พิศิษฐวานิช            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 8.  นายพิจารณ์        สุขภารังษี               กรรมการอิสระ              

 9. นางพิมพ์ใจ        เหล่าจินดา              กรรมการ 
10. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 

 



- ผู้บรหิาร 
ผู้จัดการใหญ ่ศูนย์วิจัยและพัฒนา นายชิเงะฮิโระ  โคบายาชิ  
ผู้จัดการใหญ ่ส่วนงานการตลาด นายยาซุฮิโระ         อามาโนะ 
ผู้จัดการใหญ ่ส่วนงานแมพ่ิมพ์ นายโนบุฮิโระ  ทาคาฮาชิ  
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัท นางนงเยาว์    อภิรัมย ์

 - ผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้สอบบัญชีจากบริษทั ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด นายไกรแสง ธีรานุลักษณ์ 
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษทั อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่  ที่จะท าหน้าที ่
  เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มขี้อโต้แยง้  นางสาววิทิตา  ศุภวัฒน์ 
ผู้ถ่ายทอดภาษาญ่ีปุน่      นางสาววินิตา   พงศ์ไชยยง 
ตัวแทนชุมชนท้องถิน่ จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง พันต ารวจโทวินัย จตุรภัทร   
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบรษิัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายวิษณุ  ภู่พันธ์ 
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รบัการเลือกตั้งจากพนักงาน  นางณัฐกฤตา  เหมือนแสง 
เพื่อให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จงึใหเ้ลขาที่ประชมุได้ช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติใน

แต่ละวาระดังนี ้
- การออกเสียงลงคะแนนใหน้ับหนึ่งหุ้นมหีนึง่เสียง ผู้ถือหุน้รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถือหรือรบัมอบ

ฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษทัฯ ได้แจกให้กับ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ไดร้ับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนในหอ้งประชุม 

 -  การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน บรษิัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย“ และ  “งดออกเสียง “ 
ดังกล่าวไป หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” 
ในวาระนั้น  ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทัฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าทีป่ระชุมให้
ความเห็นชอบหรืออนุมัต ิ

   ส าหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงเลอืกเป็นรายบคุคล คราวละคน เพือ่ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดประชุมผู้ถือหุน้ทีด่ ี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใด มส่ีวนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บรษิัทฯ จะน า
คะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ดังกล่าวหักออกจากจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมด เว้นแตเ่ปน็การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ  

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ทีป่ระชุมทราบด้วยทุกครั้ง 
 อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิม่ในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเข้าตาม
วาระนั้น ๆ  
 ประธานฯ น าทีป่ระชุมเข้าสู่ระเบยีบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามล าดับต่อไปนี ้
 



ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2553 
ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ต่อทีป่ระชุมเพื่อ

พิจารณารับรอง ตามที่ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาลงมต ิ

 

ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง         58,115,409      หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง                     - หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -     หุ้น 

 
ท่านประธานได้มอบหมายให้นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เปน็ผู้ด าเนนิการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 2 
ถึง ระเบียบวาระที่ 7  

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. แล้ว มีผู้ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็น
จ านวน 143 ราย นับรวมจ านวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 57,115,809 หุ้น คิดเปน็ร้อยละ 74.54 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา ตามที่ปรากฎในรายงาน

ประจ าปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระ
เพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิม่เติมทางวีดทิัศนใ์นรปูของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้  

ในปี 2553  สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ที่  7.8%  เติบโตสูงเปน็ประวัติการณ์ เนื่องจากในปี 2552 GDP 
ติดลบ จากปัญหาวิกฤติทางการเงนิเลห์แมนบราเธอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2554 มีการคาดการณ์ GDP ที่ 4.5 ซ่ึงเปน็การ
คาดการณ์ของช่วงต้นปี ปัจจุบนัการเมืองจะมีรัฐบาลใหม่ ท าให้ต้องติดตามสถานการณ์ช่วง 6 เดือนหลังของปีนี ้

ส าหรับยอดขายรถยนต์ปทีี่ผ่านมา มียอดขายทั้งส้ิน 1.7 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 56%  แบ่งเปน็ยอดขายภายในประเทศ 
0.80 ล้านคัน เพิ่มขึน้ 46% และเปน็ยอดส่งออก 0.89 ล้านคัน เพิ่มขึน้ 67%  เมื่อพิจารณารายไตรมาส 1 - 4 จะเห็นการเติบโตเปน็ล าดับ   
ส าหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี 2554 ซ่ึงตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษทัฯ มียอดขาย 0.47 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 23% 
แบ่งเป็นการขายในประเทศ 0.24 ล้านคัน เพิ่มขึน้ 43%   ยอดขายส่งออกเป็น 0.23 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 8% ซ่ึงยังคงเตบิโต แต่เป็นยอดขาย
ก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญีปุ่่น ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ มียอดผลิต 1.64 ล้านคัน เพิ่มขึน้ 64%   พิจารณาเป็นรายไตรมาส 
เป็นไปในทิศทางที่มีการเตบิโตเป็นล าดับ  และยอดผลิตรถยนต์ ในช่วง เดือนมกราคม – มีนาคม 2554   มียอดผลิตที่ 0.47 ล้านคนั เพิ่มขึ้น 
22%   

ส าหรับรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1.85 ล้านคนั เพิ่มขึน้  20% พิจารณาจากช่วง 3 – 4 ปี ที่ผ่านมา ยอดขายปีนี้สูงขึ้นเป็น
ประวัติการณ์เช่นกัน พิจารณารายไตรมาสจะเหน็การเติบโตอย่างตอ่เนื่อง ส าหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2554  มียอดขาย 
0.52 ล้านคัน เพิ่มขึน้ 12%   และยอดผลิตรถจักรยานยนต์  2.02 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 24% เปน็ยอดผลติที่รวมการส่งออกด้วย แต่จ านวนไม่



มาก พิจารณาเป็นการผลิตรายไตรมาสกเ็ติบโตอย่างต่อเนื่อง ส าหรับยอดผลิตเดือนมกราคม – มีนาคม 2554  0.57 ล้านคัน เพิ่มขึน้ 19% 
ถือเป็นตัวเลขทีน่่าพอใจ 

ในปี 2553 บรษิัทมียอดขายทัง้สิ้น 8,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% มกี าไรสุทธิหลังหักภาษี 1,428 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 49% เมื่อ
พิจารณาเป็นรายไตรมาสจะเห็นการเติบโตอย่างตอ่เนื่อง โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2554) ยอดขายสูงขึ้นเป็น
ประวัติการณ์ โดยมียอดขาย 2,377 ล้านบาท แต่เป็นยอดขายก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหวทีป่ระเทศญ่ีปุ่น 

โครงสร้างยอดขายของบริษทัฯ กจิการหลอดไฟ มียอดขาย 558.81 ล้านบาท สัดส่วน 6.2% ลดลง 4.7%  กิจการโคมไฟ มี
ยอดขาย 8,185.43 ล้านบาท สัดสว่น 91.6%  เพิ่มขึ้น 29.9% กิจการแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มียอดขาย 195.37 ล้านบาท สัดส่วน 2.2% 
ลดลง 51.4%  รวม 8,939.61  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.7% 

ในปี 2553 บรษิัทมีการลงทุนรวมทั้งส้ิน 930.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.8% เป็นการลงทนุใน ที่ดิน 227.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
103.9% เปน็การซ้ือที่ดินใหม่ด้านหลังโรงงาน, ส่ิงปลูกสร้าง 1.69 ล้านบาท ลดลง 28.9% , เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 473.10 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 142.50% แม่พิมพ์และจิ๊กเครื่องมือ 215.05 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 75.8%  อื่นๆ 12.37 ล้านบาท การลงทุนสูงกว่าปีที่ผ่านมาเท่าตัว 
เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัว บรษิัทจงึลงทุนตามภาวการณ์ฟื้นของเศรษฐกิจ 

การจ้างงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2554 บริษัทมีพนักงานชาย จ านวน 1,562 คน เพิ่มขึ้น  185 คน พนกังานหญิง 1,333 คน เพิ่มขึ้น 
192 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 32 คน ลดลง 2 คน รวม 2,927  คน เพิม่ขึ้น   379  คน  การจ้างงานเพิ่มขึน้ตามยอดขายรถยนต์,รถจักรยานยนต์  
และ เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว 

ในปี 2553 บรษิัทฯ ได้รับรางวัลตา่งๆ ดังนี ้
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี  
   2553 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 7  ได้รับเมื่อ กรกฎาคม 2553 
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2553  จาก 
  กระทรวงแรงงาน เป็นปทีี่ 5 ได้รับเมื่อ กันยายน 2553 
- รางวัลคุณภาพ (Quality Award) จากบริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)  จ ากัด  ไดร้บัเมื่อ มิถนุายน 2553 
- รางวัล SQA จากบริษทั สแตนเลย์อิเลคทรคิ จ ากัด ประเทศญีปุ่่น  ไดร้ับเมื่อ มิถุนายน 2553 
- รางวัล Design Cost Improvement  จาก บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ได้รับเมือ่ มกราคม 2554  
- รางวัล Cost Reduction Award  จาก บริษทั  ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จ ากัด  ไดร้ับเมื่อ กุมภาพันธ ์2554 
- รางวัล Cost Reduction Award  จาก บริษทั  ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จ ากัด  ได้รับเมื่อ มีนาคม 2554 

 และในวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้รบัรางวัลดังนี ้
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี  

2554 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปน็ปทีี่ 8 
- รางวัลทีมฉุกเฉิน ยอดเยี่ยมอนัดบั 4 ของประเทศไทย  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ประธานฯ ไดแ้จง้วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และ ไดใ้ห้ผู้ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 
โดยสรุปเฉพาะประเด็นทีเ่กี่ยวกับวาระการประชุมนี้ ดังนี ้

 
 



คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์
(ผู้รับมอบฉันทะ)   

การลงทุนโครงการ ECO Car  เทา่ที่ทราบจะลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาท ถูกต้อง
หรือไม่ ? และ บริษัทจะใชเ้งินทนุจากที่ใด ?  โครงการนี้จะคืนทนุกี่ปี และ ผลตอบแทน
เป็นอย่างไร ? และ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ าเป็น 300 บาท จะส่งผลกระทบกับบริษทัและมีวิธี
จัดการอย่างไร ? 
 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  
(รองประธานกรรมการบริหาร)

 
  

 

ในปี 2554 นี้บริษทัตั้งงบประมาณการลงทุนประมาณโดยรวม 3,000 ล้านบาท  โดยจะใช้
ส าหรับ โครงการ ECO Car และส่วนอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากลูกค้าต่าง ๆ มีการออก Model 
ใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน  ส าหรับแหลง่ที่มาของเงินทุน บรษิทัจะใช้เงินทุนภายในทัง้หมด จาก
งบการเงินบรษิัทไม่มีเงินกู้มีแต่เงนิฝาก และถือเป็นผลจากความกรณุาของผู้ถือหุ้น 
เนื่องจากแต่ละปบีริษทัจ่ายเงินปนัผลไม่มาก และสะสมเงินทุนไว้ เพราะบริษทัคาดการณ์
ไว้จะลงทุนจ านวนมากในปีนี้ซ่ึงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ถือเป็นการด าเนินงานแบบ 
conservative   
 
ส าหรับการคืนทุน ตามทีบ่ริษทัจะมีการลงทุนจ านวนสูงมากทั้งโรงงาน , เครื่องจักรและ
อุปกรณ์  แต่เนื่องจากโครงการต่าง ๆ มาไม่พร้อมกัน แต่บริษทัต้องลงทุนส่วนโรงงานไว้
ก่อน  ท าให้ต้องใช้เวลาในการคืนทุนพอสมควร และบรษิัทจะพยายามท าให้ดทีี่สุด   
 
เรื่องของค่าแรงขั้นต่ า  บรษิัทเหน็ว่าเป็นจ านวนเงินที่สูงและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
มากอาจเกิดการล่มสลาย หรือ การย้ายฐานการผลิต คาดว่ามีความเป็นไปได้แต่เป็นการ
ทยอยปรบัขึ้น ทั้งนี้ยงัเปน็เรื่องในอนาคต อยากให้รอเวลารัฐบาลจดัตั้งให้เรียบร้อย และมี
การประสานงานกับภาคเอกชนและภาคแรงงานก่อน  
 

คุณชัชชัย คุณงาม 
(ผู้ถือหุน้) 

เสนอใหเ้พิ่ม  แผนงานในปีต่อ ๆ ไป ในวาระนี้ด้วย เนื่องจากเป็นส่ิงที่ผู้ถือหุ้นต้องการ
ทราบ 

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  
(ประธานกรรมการบรหิาร)  

ขอบคุณส าหรับค าช้ีแนะ บริษทัจะน าไปพิจารณาเพื่อปรบัปรงุแก้ไขใหด้ียิ่งขึ้นไป 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงถือว่าทีป่ระชุมรับทราบ 

 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนมุัติงบดลุและงบก าไรขาดทุนของบรษิัทฯ ประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554  ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  ได้เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทนุ ของบรษิทัฯ ประจ าปี ส้ินสุด ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2554 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 
ทั้งนี้ได้ฉายวีดทิัศน์แสดงข้อมูลดงันี้  

 
 
 

 31 มีนาคม 2554 31 มีนาคม 2553 เปลี่ยนแปลง 
(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (พันบาท) (พันบาท) (%) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 5,746.47 4,597.89 24.98 
สินทรัพย์รวม 9,865.31 8,441.50 16.87 
หนี้สินหมนุเวียน 1,532.64 1,132.91 35.28 
หนี้สินรวม 1,624.93 1,179.66 37.75 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 8,240.38 7,261.84 13.48 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,865.31 8,441.50 16.87 
รายได้จากการขาย    8,939.61 7,286.37 22.69 
ต้นทุนขาย 6,581.40 5,715.73 15.15 
ก าไรขั้นต้น 2,358.21 1,570.64 50.14 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 656.13    513.98 21.74 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 84.07 92.75 (9.36) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 2,011.92   1,308.61 53.75 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,427.71 957.44 49.12 

 
ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเดน็ทีเ่กี่ยวข้องกับ

วาระนี้ ดังนี ้
 
คุณวุฒิชัย  พีรพัฒนภูมิ 
(ผู้ถือหุน้) 

ในปทีี่ผ่านมายอดขายของบริษทัเพ่ิมขึ้น 23% แตต่ลาดรถยนต์เพิ่มขึ้น 64% และตลาด
รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 23% ท าไมยอดขายของบรษิัทจึงเพิ่มไม่เท่ายอดขายของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ? 
 
ก าไรของบริษทัเพิ่มขึ้น 49%  เมื่อพิจารณาจากต้นทุนขายพบว่าเพิ่มขึ้นเพียง 15% ขณะที่ยอดขาย
เพิ่มขึ้น 23% เปน็เพราะวัตถุดบิมกีารลดราคา หรือ บริษทัใช้กิจกรรม SNAP ช่วยลดต้นทุน ?   



 ในปีก่อนหน้า บรษิัทมีการซ้ือที่ดนิประมาณ 100 ล้าน เพื่อสร้างโรงงานรองรบัโครงการ ECO Car 
และปีนี้มีการซ้ือที่ดินเพิ่มอีกประมาณา 200 ล้าน วัตถุประสงค์การซ้ือเพราะอะไร ? 
 
จากรายงานประจ าปี หน้า 76 เรื่องสภาพการแข่งขัน แจ้งว่ามีการแข่งขนัค่อนข้างต่ า และบริษทัใช้
กลยุทธด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผล โดยก าหนดราคาจากตน้ทุนการผลติ
บวกก าไรมาตรฐาน อยากทราบว่า ก าไรมาตรฐาน คือ ก าไรขั้นต้น (Gross Profit ) กี่เปอร์เซ็นต์ ? 
และ ก าไรสุทธิผ(Net Profit) กี่เปอร์เซ็นต์ ? 
 
จากรายงานประจ าปี หน้า 109 เรือ่งค่าใช้จ่ายในการขาย 415 ล้าน เพิ่มขึ้น 30% โดยเพิ่มทีค่่าลิขสิทธิ ์
เพิ่มขึ้น 29%  , ค่าใช้จ่ายในการส่งออกและขนส่ง (Export & Transportation) เพิ่มขึ้น 37%  ในขณะ
ที่ยอดขายของบริษทัเพิ่มขึน้ 23% ท าไมเพิ่มขึ้นต่างกัน ?    
 

นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ยอดขายของบรษิัทเพิ่มขึ้นต่างจากตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ของบรษิัท
ไม่ได้มีเพียงสินค้าส าหรับรถยนตแ์ละรถจักรยานยนต์ ยังประกอบด้วย หลอดไฟ และแม่พิมพ์ด้วย  
ซ่ึงในปทีี่ผ่านมายอดขายหลอดไฟ ลดลง 4.7% เนื่องจากลูกค้าที่ประเทศอินโดนีเซีย ประสบปัญหา 
และลดการซ้ือลง และส าหรับ แม่พิมพ์ ยอดขายลดลง 51% เป็นผลมาจากการออก Model ใหม่ของ
ลูกค้า  แต่ละช่วงเวลาต่างกัน บางช่วงเป็นการโอนเข้าเป็นสินทรัพย์มากขึ้นก็จะส่งผลให้มีการขาย
น้อยลง แต่หากพิจารณาเฉพาะกิจการโคมไฟ ซ่ึงเพิ่มขึ้น 29% เป็นโคมไฟส าหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  และบรษิัทไมใ่ช่ผู้ผลิตโคมไฟ  แต่เพียงผู้เดียว (Monopoly) บางช่วงสินค้าของ
บริษทัขายดี และขายไม่ดีได้ด้วย จึงไม่สามารถควบคุมการขายไว้ได้ แต่ส่วนที่บรษิัทสามารถ
ควบคุมได้คือ ก าไร   
 
ส าหรับต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่ายอดขายเนื่องจากบริษทัใช้ระบบควบคุมต้นทุนต่าง ๆ มาใช้โดย
ตลอด ทั้งระบบ SNAP (Stanley New Approach for higher Productivity) เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต  , Kaizen  ทั้งการใช้วัตถุดิบ และ การผลิต ท าให้ตน้ทุนลดลง รวมถึงระบบ 
stock  ด้วย จะเหน็ไดจ้ากงบการเงิน stock ของบรษิัทลดลงมาก  
 
ส าหรับที่ดนิ ปีทีผ่่านมาบรษิัทซื้อเพิ่มประมาณ 200 ล้านบาท จ านวน 44 ไร่ บรเิวณด้านหลังบริษทั 
เพื่อใช้ในการขยายโรงงาน โดยพจิารณาจาก Order ของลูกค้าและแนวโน้มของอตุสาหกรรมใน
อนาคต ประกอบกับผูข้ายทีด่ินตอ้งการขายในราคาไม่แพงมาก และบริษทัจะเรียกโรงงานใหม่ว่า  
Lamp 7  
 
 



นโยบายการตั้งราคา โดยใช้ราคามาตรฐาน  บริษัทไม่สามารถอธิบาย ราคามาตรฐานในที่ประชุมนี้
ได้ เนื่องจากจะมีผลต่อลูกค้า ทั้งนี้เปน็การตั้งราคาโดยบริษทัมีการทบทวนและปรบัมาตรฐานให้
เหมาะสมทุก ๆ ป ี
 
ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นจากค่าลิขสิทธิ์ ตามสัญญากับบริษทั สแตนเลย์อิเลคทรคิ จ ากัด 
(ประเทศญี่ปุ่น) บรษิัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในอัตรา 3% ของยอดขายทีห่ักด้วยค่าซ้ือวัตถุดิบจากบริษทั 
สแตนเลย์ อิเลคทริค จ ากัด  เนื่องจากเงินเยนมีการแข็งค่าขึ้นมาก มูลค่าการซ้ือวัตถุดิบจากประเทศ
ญี่ปุ่นแพงขึ้น  บรษิัทจึงมีการพัฒนาในเรื่องการใช้วัตถุดบิภายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จ านวน
มูลค่าซ้ือวัตถุดิบจากบรษิัทดังกลา่ว ที่น ามาเป็นส่วนหักในการค านวณค่าลิขสิทธิ์ลดลง จึงท าให้
ค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายเพิ่มสูงขึ้น 
 
ค่า Export & Transportation เพิ่มขึ้นจากยอดขายทีเ่พิ่มขึ้น และมีการส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย 
 

คุณวุฒิชัย  พีรพัฒนภูมิ 
(ผู้ถือหุน้) 

สอบถามเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหมท่ี่บรษิัทจะไดผ้ลิตโคมไฟ ให้ลูกค้า ได้แก่ Honda , Nissan , Toyota 
และ Suzuki   จะเป็นรุน่ใดบ้าง และ ผลิตเมื่อใด ? 
 

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบรหิาร) 

ปัจจุบันมบีางรุ่นที่บรษิทัได้รับผลิตแล้ว ได้แก่ ไฟเบรกดวงที่ 3 (High Mount Stop Lamp)ของ 
Honda Brio  ส่วนไฟท้ายอยู่ในระหว่างเสนอราคาและรอค าตอบจากลูกค้า เนื่องจากรุ่นนี้มีการ
น าเข้าไฟท้ายจากประเทศอินเดีย และบริษทัพยายามเสนอ Honda ในเรื่องคุณภาพและราคาเพื่อให้
เปรียบเทียบกับการน าเข้า หาก Honda เห็นชอบ อาจจะได้เห็นรถยนต์ Honda Brio ที่มีไฟท้ายของ
บริษทัในช่วงปลายปี ส่วนลูกค้ารายอื่น ๆ ยังอยู่ในระหว่างเสนอราคาและรอการพิจารณาของลูกค้า 
ทั้งนีบ้ริษทัยังไม่สามารถช้ีแจงรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า 

 
นายฮ้ังใช้  อัคควัสกุล 
(ผู้ถือหุน้)  
 
 

 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จากหลักทรัพย์เผื่อขาย  เปน็หลักทรัพย์ของบรษิัทที่ซื้อคืน หรอืหลักทรัพย์ใด ? 
ในปี 2553 มี ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 8 ล้านบาทแตใ่นปี 2554 ไม่มี 
รายการนี้คืออะไร  

นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 

บริษทัมีการถือหลักทรัพย์ ในบรษิัท อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ บรษิัทจะมีการพิจารณาราคาปัจจบุันทุกการปิดรอบบัญชี และปรับมูลค่าทีข่ึ้นลงตาม
ราคาหุ้น  ทั้งนี้บรษิัทไม่มีนโยบายในการขายหลักทรัพยน์ี้ จะถือในระยะยาว 
 
จากหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 หน้า 37  ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ 
ค่าการออกแบบให้ลูกค้า และลูกค้ามีการยกเลิก  ตามกฎบริษัทสามารถปรับจากลูกค้าได ้แตบ่ริษทั



เห็นถึงความสัมพันธ์ระยะยาว จึงรับค่าใช้จ่ายจ านวนนี้มา ทัง้นี้บรษิัทก็ได้รบัค าส่ังซื้อจากลูกค้าราย
นี้ในรุ่นต่อ ๆ มา    
 

คุณทรงพล โดมทอง 
(ผู้ถือหุน้) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เพิ่มสูงขึ้นมาก เพื่อรองรบังาน ECO Car ใช่หรือไม ่

นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้นจาก 3 ประเด็น  ประเด็นแรก มาจากก าไรของบริษทั  
ประเด็นที่สอง จากการลดสินค้าคงเหลือ (Inventory) เนื่องจากบรษิัทใช้ระบบ SNAP (Stanley New 
Approach for higher Productivity) มาปรับปรุงระบบ Stock   และประเด็นที่ สาม จากการลงทุน
ระยะส้ัน เดิมบริษทัมีการฝากเงินในระยะเวลา 3 เดือน – 1 ปี ประมาณ 975 ล้าน และเนื่องจาก
ดอกเบี้ยมีการปรบัตัวสูงขึ้นมากและปรับทุกเดือน  บริษทัจงึเปลี่ยนระยะการฝากเงินเป็นราย 1 เดือน 
และ รายสัปดาห์  และลดจ านวนเงินฝากเงินลงทุนระยะส้ันเหลือ 560  ล้านบาท ส่วนทีเ่หลือจึงเข้า
รายการเงินสด  
 

คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร 
(ผู้ถือหุน้) 
 
 
นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณธนชาติ ธนเศรษฐกร 
(ผู้ถือหุน้) 

โครงการ ECO Car  บริษัทได้รบัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือไม่ ถ้าได้รับ ได้สิทธิประโยชนก์ี่
ปี ?  บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ในไตรมาสที่เท่าใด ?  และจะผลิตเต็มก าลังการผลิต เมื่อใด และจะใช้
ระยะเวลาการคืนทนุกี่ปี ? 
 
บริษทัได้รับค าส่ังซื้อโคมไฟ ของโครงการ ECO Car จากบริษัทลูกค้าแล้วได้แก่ Honda , 
Mitsubishi , Suzuki  จากนี้ไปจะด าเนินการขอรบัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงมสิีทธิประโยชน์ 
8 ปี ในการยกเว้นภาษีการน าเข้าเครื่องจักร และบริษทัจะต้องเข้าไปท าความเข้าใจกบับรษิัทลูกค้า 
และทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากมีการแบ่งเป็นโครงการของบรษิัท
ลูกค้าแต่ละราย  ทั้งนี้บรษิัทคาดว่าจะได้รับการอนุมตัิการส่งเสริมการลงทุน 
 
รายได้จากโครงการ ECO Car ขึ้นอยู่กับแผนการผลติของลูกค้าแต่ละราย ยังไม่สามารถระบุชัดเจน
ได้ แต่คาดว่าจะมีช่วงต้นปี 2555 เป็นต้นไป   การคืนทุนคงต้องพิจารณาเป็นลูกค้าแต่ละรายที่
ระยะเวลาโครงการต่างกัน แต่อาจพิจารณาตามข้อก าหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ที่จะต้องผลิตให้ได้ 100,000 คันภายในเวลา 5 ปี  
 
บริษทัมีแผนการลงทุนในปีนีป้ระมาณ 3,000 ล้านบาท และในปีหน้าคาดว่าจะมีการลงทนุเพิ่มต่อไป
ในส่วนของรถจักรยานยนต ์
 
จากงบการเงิน หน้า 33 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ ลดลง 139 ล้านบาท เกิดจากอะไร ?   
 



นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 

บริษทัมีการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท เวียตนามสแตนเลย ์อิเลคทรคิ จ ากัด ลงทนุ 20% , 
บริษทั ลาวสแตนเลย์ จ ากัด และ บริษทั อินโดนีเซีย สแตนเลย์ พีวีที  ส่วนต่างนี้เกิดจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะ เงนิดอง ของ เวียตนาม ที่ลดลงมาก ผู้สอบบัญชีจึงมีการปรับค่าลง 
ถือเป็นการขาดทุนในทางบัญชี แต่ในด้านตัวเงินยังไมเ่ปลี่ยนแปลง   

  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาลงมติ 

 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุน ของบริษทัฯ ประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี ้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง      58,115,809 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง                     - หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุ้น 

  
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนมุัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงนิก าไร ส าหรบัผลการด าเนินงานรอบระยะเวลา  วันที่ 1 

เมษายน 2553 ถึง วันท่ี 31 มนีาคม 2554  
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ได้เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงานรอบ

ระยะเวลา 1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554 โดยจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงนิ 498,062,500 บาท 
(ส่ีร้อยเก้าสิบแปดล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ซ่ึงเกิดจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทัง้จ านวน โดยก าหนดรายช่ือ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 กรกฎาคม  2554  และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 สิงหาคม  2554 

พร้อมนี้ได้ใหข้้อมูลการจ่ายเงนิปนัผลย้อนหลงั 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2554 ประจ าปี 2553 ประจ าปี 2552 
 (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) 
1.ก าไรสุทธิ (บาท)      1,369,553,033     894,839,337  1,073,338,910 

2.จ านวนหุน้ (หุน้)        76,625,000       76,625,000       76,625,000 

3.เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุ้น) 6.50 5.00 5.00 
 

  -จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 6.50 4.80 
 

2.55 

  -จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน     0.00 0.20 2.45 

4.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 498,062,500 383,125,000 383,125,000 

5.สัดส่วนการจ่ายเงินปนัผล(ร้อยละ) 36.37 42.81 35.69 
     

ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นทีเ่กี่ยวกับวาระนี้ ดังนี ้



 
คุณศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตร ี
(ผู้ถือหุน้) 
 

ขอใหบ้รษิัทชี้แจงเหตุผลการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากปีนี้ก าไรมากกว่าปีที่แล้ว แต่อัตรา 
การจ่ายเงินปนัผลน้อยลง  

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบรหิาร) 
 
 
 
 
 
คุณศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตร ี
(ผู้ถือหุน้) 
 

ปี 2553 บริษทัจ่ายเงินปนัผลในอตัรา 42.81% ทั้งที่มียอดขายและก าไรลดลงตามสภาพ
เศรษฐกิจ หรือ  Demand Shock  และในอดีตอตัราการจ่ายเงินปันผลอยู่ในระหว่าง 32 – 
36% มาโดยตลอด  ทางผู้บรหิารจงึไม่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นเป็นกังวลกับผลก าไรของบริษทั 
จึงจ่ายเงินปันผลให้มีอัตราที่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ผูบ้ริหารมีแนวคิดที่จะจ่ายเงนิปันผลในอตัราที่
ดีเสมอ แต่ในปี 2554 นีต้ามที่มีการแจ้งเรื่องการลงทุนจ านวนมาก และจะเพิ่มการลงทุนใน
ปีต่อ ๆ ไป ผูบ้ริหารจึงคดิว่าอัตราการจ่ายเงินปนัผล 36.37%  เป็นอตัราที่เหมาะสม 
 
จากปีที่แล้วที่มผีู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเนื่องจากอยู่ผิดประเภทผู้ถือ
หุ้น  บริษทัควรติดต่อหรือแนะน าให้ผู้ถือหุน้ทราบจะได้รับเงินปนัผลออกไป และไม่ติด
ค้างในงบการเงนิ 
 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัเพิ่มสูงขึน้ประมาณ 200 ล้านบาท  ขอเสนอให้บรษิัทหาทางทีจ่ะท า
ให้ภาษีเงนิได้ลดลงเพื่อจะได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 
  

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ขอบคุณส าหรับค าแนะน าเรื่องผูถ้ือหุ้นที่อยูผ่ิดประเภท 
 
บริษทัจ่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้น เนื่องจากสิทธิประโยชนด์้านการลงทนุ (BOI) หมดลง ซ่ึง
บริษทัมองว่าการจ่ายภาษีเปน็หนา้ที่ของพลเมืองที่ดี รัฐบาลจะไดน้ าเงินภาษีไปพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ  การหลีกเลี่ยงภาษีเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและบริษทัจะไม่ท า 
 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจงึขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาลงมต ิ

 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง      58,115,809 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง                     - หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุ้น 

 
 
 



ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนมุัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบรษิัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมี

รายช่ือดังต่อไปนี้  
1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล   กรรมการ 
  2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์  กรรมการอิสระ   

                               3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ 
4. นายคะซึโทช ิ อีโนะ  กรรมการ 

 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ได้เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัตเิลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ

หนึ่ง จ านวน 4 ท่าน ดังนี ้
รายช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
1.  นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 
2.  นายกฤษดา วิศวธีรานนท ์ กรรมการอิสระ 

               3.  นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ 
               4. นายคะซึโทชิ      อีโนะ  กรรมการ 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจงึขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบคุคล คราวละคน  
 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล  กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้า 
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง     56,689,209        หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง        1,426,600 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                 - หุ้น 

 
ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ ที่ออกตามวาระ กลับเข้า

ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง     56,698,409        หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง        1,417,400 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                 - หุ้น 
 
ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ ที่ออกตามวาระ กลับ

เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง      56,302,209 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง        1,813,600        หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           -  หุ้น 

 



ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายคะซึโทชิ  อีโนะ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง      56,302,209 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง        1,813,600        หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           -  หุ้น 

 
คุณคมสันต ์ อรพิมพันธ์ 
(ผู้ถือหุน้) 

ขอแนะน าให้กรรมการที่ถูกเสนอช่ือในวาระนี้ควรออกจากทีป่ระชุมไปก่อน เพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฎิบัตทิี่ดขีองบริษทัจดทะเบียน และเป็นตามหลักสากล  
 

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ขอบคุณส าหรับค าแนะน า 

 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนมุัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 เป็นเงิน 5,000,000 

บาท โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทนดังนี ้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
3. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบทีเ่ข้าร่วมประชุม ) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจงึขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาลงมต ิ
ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 , ด้วยคะแนนเสยีง ดังต่อไปนี ้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง      58,115,809 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง            -  หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  หุ้น 

 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนมุัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ได้เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ นางสาวแน่งน้อย     เจริญทวีทรัพย์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่   3044,   นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4474   และนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่  4174 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2554  โดยใหผู้้สอบบญัชี
ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน และก าหนดค่าตอบแทน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าสอบทานงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ประจ าป ี       2555                               2554        
     ณ วันที่ 31 มีนาคม      996,500.- บาท             949,000.- บาท 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
             3 ไตรมาส เป็นเงนิ     913,500.- บาท             870,000.- บาท 

   รวม                 1,910,000.- บาท          1,819,000.- บาท 
 ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกจิการที่ไดร้ับ 
      บัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร                   115,500.- บาท             115,500.- บาท  
   รวมค่าตรวจสอบทัง้สิ้น 2,025,500.- บาท          1,934,500.- บาท 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจงึขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาลงมติ 
ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบรษิทัฯ ประจ าปี 2554 และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองด้วยคะแนนเสียง      58,108,009 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง              7,800 หุ้น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     - หุ้น 

 
ระเบียบวาระที่ 8            พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

ตามที่บรษิัทไดเ้ปดิโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม  2554 ถงึวันที่ 8 เมษายน 2554 นั้น ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุปน็วาระการ
ประชุม ซ่ึงถือว่าไม่มีเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา  

 
ประธานฯ จึงเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี ้

 

คุณชัชชัย คุณงาม 
(ผู้ถือหุน้) 
 
 
 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
 
 
 

จากสถานการณ์แผ่นดินไหวทีป่ระเทศญี่ปุน่ ท าใหบ้ริษทัผูผ้ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไม่สามารถ
ส่งของมายังประเทศไทยได้ บริษทัผู้ผลิตรถยนต์ไม่สามารถผลิตได้ จากข่าวขณะนี้
สถานการณ์กลับสู่ปกติแล้ว ใช่หรือไม่  บริษัทจะผลิตเต็มที่ได้เมื่อใด และแนะน าให้บริษทั
แจ้งเกี่ยวกับแผนงานในปีต่อ ๆ ไป   
 
บริษทัขอแจ้งเกี่ยวกับแนวโน้มอตุสาหกรรมรถยนต์ ปี 2554 แม้จะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่
ประเทศญีปุ่่น แต่ส่งผลกระทบในระยะสั้นต่ออุตสาหกรรมรถยนต์เท่านัน้ นี้มีการคาดการณ์
จะผลิตรถยนต์ 1.8 ล้านคัน และรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทีป่ระเทศ
ญี่ปุ่น มีการคาดการณ์ยอดผลิต 2.3 ล้านคัน จงึถือเป็นแนวโน้มที่ดี และเนื่องจากธุรกิจ
อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์นี้มีผู้ผลติหลักในประเทศไทยเพียง 2 ราย ซ่ึงถือได้ว่าทั้งสอง
บริษทัจะได้รับประโยชนจ์ากการแนวโน้มที่ดนีี้  



 
นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบรหิาร) 

 
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญีปุ่่นได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก เนื่องจากบรษิัทผู้ผลิต
ช้ินส่วนต่าง ๆ ไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ได้  ซ่ึงได้เกดิในช่วงทีป่ระเทศไทย
เน้นการส่งออกเปน็หลัก ท าให้ได้รับผลกระทบมาก ประเทศญี่ปุน่ก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาให้
กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ในระยะแรกมีการคาดการณ์จะกลับสู่ปกติได้ในช่วงปลายปี แตจ่าก
การช่วยเหลือจากประเทศต่าง ๆ ท าให้เกดิการฟื้นตัวได้เร็วขึน้ จะเห็นไดจ้ากการส่งมอบ
ช้ินส่วนในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554 ไม่สามารถส่งมอบได้  แต่ปัจจุบนัการส่งมอบ
ช้ินส่วนต่าง ๆ สามารถส่งมอบได้ประมาณ 90% และคาดการณ์ว่าการผลิตของผูผ้ลิตรถยนต์
ต่าง ๆ จะกลับสู่ปกติ 100% ในเดอืนกันยายน 2554  และจะผลิตเพิม่ขึ้นในเดือนตุลาคม 2554  
ส าหรับบรษิัทในฐานะผูผ้ลิตชิ้นส่วนก็จะด าเนินงานเพื่อรองรับการผลิตทีจ่ะเพิ่มขึ้นโดยการ
สร้างโรงงานใหม่ และยังคงรักษาเรื่องคุณภาพ และการส่งมอบใหต้รงเวลา เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจจากบริษทัลูกค้า โดยจะพยายามท างานอย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น
ในการช้ีแนะการด าเนินงานของบริษทัด้วย 

 

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ด าเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึง
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 

เลขาทีป่ระชุมได้แจง้ผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท ์ 
0-2581-5462 ต่อ 164 , E-mail :  info@thaistanley.com , Website : www.thaistanley.com และขอให้ผู้ถือหุน้ส่งคืนใบคะแนนเพื่อทีบ่ริษทั
ฯ จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมแบบประเมนิผลการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ทีจุ่ดลงทะเบียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อไป  

 
ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา 

 
 
 

ลงช่ือ      นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ    ประธานในทีป่ระชุม 
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