
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2555 
ของ 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
 
วนัท่ีประชุม :  วนัองัคารท่ี 26  มิถุนายน 2555  เปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
สถานท่ีประชุม :  หอ้งประชุม ชั้น 3  บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

    เลขท่ี 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพนู-รังสิต ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
  นางสุดใจ ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง เลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีเลขาท่ีประชุม แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง เพื่อ
ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการท่านใดใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่ง
ลง  ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั  ท่ีก าหนดไวว้า่ในการประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งใหป้ระธาน
กรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
เลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  นายทนง  ล้ีอิสสระนุกลู (ผูถื้อหุน้) จึงเสนอช่ือ นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ  ท า
หนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม   
  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือก นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ  เป็นประธานท่ีประชุม  
  นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ ประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับและกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้จากเหตุการณ์มหาอุทกภยัในปี 2554 
ท่ีห่วงใย ใหก้ าลงัใจ  และใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือใหบ้ริษทักลบัมาผลิตไดอี้กคร้ังอยา่งรวดเร็ว   พร้อมน้ีไดแ้จง้จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจ านวน  145 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  57,859,512 หุน้  เท่ากบัร้อยละ  75.51   ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด (หุน้ของบริษทัฯ ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดมีจ านวนทั้งส้ิน 76,625,000 หุน้) ซ่ึงเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และใหเ้ลขาท่ีประชุมแนะน าคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ดงัน้ี 

- กรรมการเขา้ร่วมประชุม จ านวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน 
 1. นายฮิโรยกิู   นาคาโนะ กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 3.  นายโคอิจิ          นางาโนะ                กรรมการ 
 4. นายกฤษดา   วศิวธีรานนท ์ กรรมการอิสสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายทนง             ล้ีอิสสระนุกลู กรรมการ 
 6. นายคะซึโทชิ  อีโนะ  กรรมการ 
 6. นายสุชาติ           พิศิษฐวานิช            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 8.  นายพิจารณ์        สุขภารังษี               กรรมการอิสระ              

 9. นางพิมพใ์จ        เหล่าจินดา              กรรมการ 
10. นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 

 



- ผูบ้ริหาร 
ผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานศูนยว์จิยัและพฒันา นายชิเงะฮิโระ  โคบายาชิ  
ผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานการตลาด  นายมาซาชิ อิชิอิ 
ผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ ์  นายโนบุฮิโระ  ทาคาฮาชิ  
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั นางนงเยาว ์   อภิรัมย ์

 - ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั นางสาวแน่งนอ้ย  เจริญทวทีรัพย ์
ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษทั อลัเลน แอนด ์โอเวอร่ี  ท่ีจะท าหนา้ท่ี 
  เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้  นางสาววทิิตา  ศุภวฒัน์ 
ผูถ่้ายทอดภาษาญ่ีปุ่น      นางสาววนิิตา  พงศไ์ชยยง 
ตวัแทนชุมชนทอ้งถ่ิน จากเทศบาลต าบลบา้นกลาง   นายสายณั   นพข า (นายกเทศมนตรี) 
ตวัแทนคณะกรรมการสวสัดิการของบริษทั ไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการสวสัดิการ นายวษิณุ  ภู่พนัธ์ 
ตวัแทนคณะกรรมการสวสัดิการฝ่ายลูกจา้งท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากพนกังาน  นางกลัยา  บุญจงค ์
ก่อนการประชุม นายสายณั นพข า นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบา้นกลาง กล่าวขอบคุณและกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บริษทักบัชุมชน ซ่ึงมีการใหค้วามร่วมมือกนัมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภยั ไดรั้บความช่วยเหลือดูแล และขอใหผู้ถื้อหุน้
ไวว้างใจในบริษทั 

เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย จึงใหเ้ลขาท่ีประชุมไดช้ี้แจงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในการลงมติใน
แต่ละวาระดงัน้ี 

- การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับมอบ
ฉนัทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนท่ีบริษทัฯ ไดแ้จกใหก้บั
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในหอ้งประชุมเท่านั้น 

  -  การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ี
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงยกมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บใบลงคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ี “ไม่เห็นดว้ย“ 
และ  “งดออกเสียง “ ดงักล่าวไป หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวนเสียงส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ี
ลงคะแนน “เห็นดว้ย” ในวาระนั้น  ทั้งน้ีหากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในเร่ืองคะแนนเสียง 
ใหถื้อวา่ท่ีประชุมใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติั 

   ส าหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี 

- หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใด มีส่วนไดเ้สียในวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษทัฯ จะน า
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ดงักล่าวหกัออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมด เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ  

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ตามความ
เหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการซกัถาม กรุณายกมือข้ึน และแจง้ช่ือ และ นามสกลุใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง 



 อน่ึง ในระหวา่งการประชุมหากมีผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะมาเพ่ิมในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบนัทึกนบัคะแนนเขา้ตาม
วาระนั้น ๆ   
 ประธานฯ น าท่ีประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามล าดบัต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2554 
ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 ต่อท่ีประชุมเพ่ือ

พิจารณารับรอง ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 
คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี 
(ผูถื้อหุน้) 
 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
 

แจง้วา่หนงัสือเชิญประชุมฉบบัภาษาไทยท่ีบริษทัจดัไวไ้ม่เพียงพอ และจากรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
ตามท่ีเสนอใหห้าทางใหภ้าษีเงินไดล้ดลง  บริษทัสามารถท าไดโ้ดยการบริจาค หรือ กิจกรรมทางสงัคม 
มิไดต้อ้งการใหห้ลีกเล่ียงภาษี  
เน่ืองจากหนงัสือเชิญประชุมไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทางไปรษณียแ์ลว้ บริษทัจึงจดัชุดเอกสารดงักล่าวไวใ้น
วนัประชุมอีกจ านวนหน่ึง และขออภยัท่ีไม่เพียงพอ   ส าหรับประเด็นเร่ืองหลีกเล่ียงภาษีเงินได ้บริษทั
ไม่ไดมี้เจตนา และไม่มีอา้งอิงถึงผูถื้อหุน้  

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดว้ยคะแนนเสียง         57,880,015      หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองดว้ยคะแนนเสียง                     - หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -     หุน้ 

 
 ท่านประธานไดม้อบหมายใหน้ายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู (รองประธานกรรมการบริหาร) เป็นผูด้  าเนินการประชุมตั้งแต่ระเบียบ
วาระท่ี 2 ถึง ระเบียบวาระท่ี 7  
 

ระเบียบวาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีทีผ่่านมา 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู  ไดเ้สนอรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา ตามท่ีปรากฎในรายงาน

ประจ าปีของคณะกรรมการ ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม และเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระ
เพื่อทราบ ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง และรายงานขอ้มูลเพ่ิมเติมทางวดิีทศันใ์นรูปของกราฟเปรียบเทียบขอ้มูลดงัน้ี  

ในปี 2554  สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ท่ี  0.1%  ซ่ึงเป็นผลกระทบมาจากเหตุการณ์สึนามิท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่น และ เหตุการณ์อุทกภยัในประเทศไทยช่วงเดือนตุลาคม  2554  และในปี 2555 มีการคาดการณ์ GDP เติบโตอยูท่ี่ 6.0%  

ส าหรับยอดขายรถยนตปี์ท่ีผา่นมา มียอดขายทั้งส้ิน 1.53 ลา้นคนั ลดลงจากปีท่ีผา่นมา 10%  แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 
0.79 ลา้นคนั ลดลง 0.8% และเป็นยอดส่งออก 0.74 ลา้นคนั ลดลง 18%  เม่ือพิจารณารายไตรมาส 1 - 4 จะเห็นการลดลงในไตรมาสท่ี 2 



จากผลกระทบของเหตุการณ์สึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่น และไตรมาสท่ี 4 ตามปีปฎิทิน ซ่ึงเป็นผลจากเหตกุารณ์อุทกภยั ส่งผลใหบ้ริษทัผูผ้ลิต
รถยนตไ์ม่สามารถท าการผลิตได ้  ส าหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี 2555 ซ่ึงตรงกบัไตรมาสท่ี 4 ของบริษทัฯ มียอดขาย 
0.50 ลา้นคนั เพ่ิมข้ึน 6% แบ่งเป็นการขายในประเทศ 0.28 ลา้นคนั เพ่ิมข้ึน 17%   ยอดขายส่งออกเป็น 0.22 ลา้นคนั ลดลง 6% ส่วนยอด
การผลิตรถยนต ์มียอดผลิต 1.46 ลา้นคนั ลดลง 11%   พิจารณาเป็นรายไตรมาส เป็นไปในทิศทางเดียวกบัยอดขาย และยอดผลิตรถยนต ์
ในช่วง เดือนมกราคม – มีนาคม 2555   มียอดผลิตท่ี 0.50 ลา้นคนั เพ่ิมข้ึน 6%   

ส าหรับรถจกัรยานยนต ์มียอดขาย 2.01 ลา้นคนั เพ่ิมข้ึน  9% ซ่ึงไดรั้บผลกระทบเลก็นอ้ยจากเหตุการณ์สึนามิ แต่ไดรั้บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม ในดา้นการผลิตตอ้งหยดุชะงกัเน่ืองจากผูผ้ลิตช้ินส่วนประสบอุทกภยั 
โดยยอดขายลดลงเป็น 0.38 ลา้นคนั ส าหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2555  มียอดขาย 0.52 ลา้นคนั ลดลง 0.27%   และยอด
ผลิตรถจกัรยานยนต ์ 2.04 ลา้นคนั เพ่ิมข้ึน 0.9% ส าหรับยอดผลิตเดือนมกราคม – มีนาคม 2555  0.69 ลา้นคนั เพ่ิมข้ึน 19% เป็นแนวโนม้
ท่ีดีและน่าสนใจส าหรับตลาดรถจกัรยานยนต ์

ผลการด าเนินงานของบริษทัไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์ในปี 2554 บริษทัมียอดขายทั้งส้ิน 7,801 ลา้น
บาท ลดลง 13% มีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี 727 ลา้นบาท ลดลง 49%  เม่ือพิจารณาเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสท่ี 1  ไดรั้บผลกระทบ
โดยตรงจากเหตุการณ์สึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่น และปรับตวัดีข้ึนในไตรมาสท่ี 2  มียอดขายสูงท่ีสุดในรอบ 30 ปี ตั้งแต่ตั้งบริษทัมา คือ 2,489 
ลา้นบาท โดยเฉพาะเดือนกนัยายน ถือเป็นยอดขายท่ีสูงท่ีสุด  และในไตรมาสท่ี 3 จากเหตุการณ์อุทกภยัท าใหย้อดขายลดลงเป็น 1,151 
ลา้นบาท ขาดทุน 367 ลา้นบาท และในไตรมาสท่ี 4 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2555) ยอดขายกลบัมาสูงข้ึนเป็น 2,212  ลา้นบาท ก าไร
สุทธิ 418 ลา้นบาท 

โครงสร้างยอดขายของบริษทัฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 584.30 ลา้นบาท สดัส่วน 7.50% ลดลง 4.56%  กิจการโคมไฟ มี
ยอดขาย 6,844.43 ลา้นบาท สดัส่วน 87.7%  ลดลง 16.38% กิจการแม่พิมพแ์ละศูนยว์จิยัพฒันา มียอดขาย 372.26 ลา้นบาท สดัส่วน 
4.80% เพ่ิมข้ึน 90.54%  รวม 7,800.99  ลา้นบาท ลดลง 12.74% 

ในปี 2554 บริษทัมีการลงทุนรวมทั้งส้ิน 1,950.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 109.76% เป็นการลงทุนใน ท่ีดิน 292.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
28.17%, อาคารส่ิงก่อสร้าง 410.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,388.53% , เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 902.27 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 96.88% แม่พิมพ์
และจ๊ิก 330.30 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 53.59%  อ่ืนๆ 15.40 ลา้นบาท  

การจา้งงาน ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2555 บริษทัมีพนกังานชาย จ านวน 1,663 คน เพ่ิมข้ึน  101 คน พนกังานหญิง 1,438 คน เพ่ิมข้ึน 
105 คน พนกังานชาวญ่ีปุ่น 30 คน ลดลง 2 คน รวม 3,131  คน เพ่ิมข้ึน   204  คน   

ในปี 2554 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัตา่งๆ ดงัน้ี 
- รางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ประจ าปี  2554 จาก กรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีท่ี 8  ไดรั้บเม่ือ กรกฎาคม 2554 
- รางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพนัธ์และดา้นสวสัดิการแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2554  จาก กระทรวงแรงงาน 

เป็นปีท่ี 6 ไดรั้บเม่ือ กนัยายน 2554 
- รางวลั Golden Award  ประเภท Automation และรางวลั Booth ยอดเยีย่ม  จากงาน Thailand Kaizen Award 2011 จากสมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)   ไดรั้บเม่ือ สิงหาคม  2554 
- รางวลั  Silver Award งาน Thailand Lean Award 2012 จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)  ไดรั้บเม่ือ 22 มิถุนายน 

2555 



- รางวลั Best Quality Award – Quality Achivement 2011  จาก บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ไดรั้บเม่ือ  17 
พฤษภาคม 2555  

- รางวลั Best VAVE  Award 2011  จาก บริษทั  มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ไดรั้บเม่ือ 17 พฤษภาคม 2555 
ประธานฯ ไดแ้จง้วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ และ ไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่างๆ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

โดยสรุปเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมน้ี ดงัน้ี 
 

คุณชชัชยั  คุณงาม 
(ผูถื้อหุน้)   

ขอใหท้างบริษทัเล่าถึงสถานการณ์น ้ าท่วมในปี 2544   และสอบถามเก่ียวกบัสถานการณ์และทิศทางของ
อุตสาหกรรมยานยนตห์ลงัเหตุการณ์ต่าง ๆ กลบัสู่ปกติ  และเสนอใหเ้พ่ิมการเสนอแผนงานในอนาคตของ
บริษทัเท่าท่ีบริษทัเปิดเผยได ้

นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ  
(ประธานกรรมการ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
รองประธานกรรมการบริหาร 

เหตุการณ์น ้ าท่วมในปี 2554  เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ในจงัหวดัท่ีอยูด่า้นเหนือของปทุมธานี น ้ าไดเ้ขา้ท่วม
เขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ จ านวนมาก บริษทัไดป้ระเมินสถานการณ์ซ่ึงคาดวา่มีแนวโนม้ไดรั้บ
ผลกระทบจากน ้ าท่วม  ซ่ึงไดรั้บความช่วยเหลือจาก บริษทั สแตนเลยอิ์เลคทริค จ ากดั (ประเทศญ่ีปุ่น) จึง
ไดจ้ดัตั้ง กิจกรรม BCP (Business Continuity Plan) เพ่ือด าเนินการใหบ้ริษทัสามารถผลิตสินคา้ใหก้บั
ลูกคา้ไดแ้ละรักษาสภาพและป้องกนับริษทัจากน ้ าท่วม  แต่ในวนัท่ี 20 ตุลาคม น ้ าไดเ้ขา้ท่วมบริษทั บริษทั
ไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานบริษทัประมาณ 200 คนมาประจ าการและช่วยเหลือป้องกนัน ้ า จนระดบั
น ้ าภายในบริษทัลดลงจนสามารถกลบัมาผลิตและส่งสินคา้ไดใ้นท่ี 14 พฤศจิกายน แมว้า่สภาพโดยรอบ
ยงัคงมีน ้ าท่วมอยู ่ซ่ึงบริษทัถือวา่การกลบัมาผลิตและส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ไดโ้ดยลูกคา้ไม่ตอ้งหยดุการ
ผลิต นั้นมาจากความช่วยเหลือของพนกังาน ลูกคา้ ผูผ้ลิตช้ินส่วนต่าง ๆ และค าแนะน าท่ีดีจากผูถื้อหุน้  
แมว้า่เหตุการณ์น ้ าท่วมท่ีผา่นมาจะเป็นส่ิงท่ีไม่น่าจดจ าแตบ่ริษทัจะตอ้งนึกถึงเพ่ือหาทางรับมือกบั
เหตุการณ์ในอนาคตและสร้างความแขง็แกร่งใหบ้ริษทัต่อไป โดยถือเป็นส่ิงท่ีคนไทยสแตนเลยต์อ้ง
ร่วมมือกนั 
 
แนวโนม้ของบริษทัในปี 2555 มีการเร่ิมตน้ท่ีดี โดยในเดือนพฤษภาคม มียอดผลิตสูงสุดในประวติัศาสตร์
ทั้งของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละประเทศไทย  และมีปัจจยัท่ีส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตเ์ติบโต คือ 
ปัจจยัแรก การเกิดน ้ าท่วมในปี 2554 ท าใหค้วามตอ้งการซ้ือรถยนตเ์ล่ือนมาเป็นในปีน้ี  , ปัจจยัท่ีสอง จาก
นโยบายรถยนตค์นัแรกของรัฐบาล  ปัจจยัท่ีสาม  จากภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองหลงั
เหตุการณ์น ้ าท่วม อีกทั้งการท่ีมีรถยนตจ์ านวนหน่ึงเสียหายจากน ้ าท่วม น ามาสู่การซ้ือรถยนตค์นัใหม่ 
หรือ การเคลมประกนั ท าใหมี้ผลต่อการออกรถยนตค์นัใหม่ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัเสริมดว้ย 
แมว้า่แนวโนม้อุตสาหกรรมจะดูสดใส แต่บริษทัยงัติดตามปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบกบับริษทัไม่วา่จะ
เป็นปัจจยัจากภายนอกประเทศคือปัญหาเศรษฐกิจของยโุรป ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบมายงัประเทศไทย
ดว้ย และปัจจยัภายในคือ ปัญหาการเมือง และปัญหาน ้ าท่วมคร้ังท่ี 2  แต่ประมาณการของบริษทัยงัอา้งอิง
กบัอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์จะ คาดการณ์ผลิตรถยนตท่ี์ 2 -2.1 ลา้นคนั และยอดผลิตรถจกัรยานยนต ์2 
ลา้นคนั  



คุณธ ารง อนนัตท์วผีล 
(ผูถื้อหุน้) 

สอบถามระดบัน ้ าท่วมในปีท่ีแลว้ และการคาดการณ์ในปีน้ี  ,  การรับคืนเงินประกนั  การผลิตในเดือน
มิถุนายนเป็นอยา่งไร จะถือเป็นยอดท่ีใชเ้ป็นหลกัในการค านวณยอดขายทั้งปีไดห้รือไม่ โรงงาน Lamp 7 
ผลการด าเนินงานจะเป็นอยา่งไร 

นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)  
 
 
 
 
 
 
นายโคอิจิ  นางาโนะ 
กรรมการ 

ในปีท่ีแลว้ระดบัน ้ าท่วมในบริษทัอยูร่ะหวา่ง  1 – 1.30 เมตร  และในปีน้ีบริษทัมีการเฝ้าติดตามปริมาณน ้ า
ในเข่ือนหลกั 2 เข่ือนคือ เข่ือนภูมิพล และ เข่ือนสิริกิต์ิ ซ่ึงปัจจุบนัระดบัการเก็บน ้ าอยูใ่นระดบั 46% ซ่ึงถือ
วา่ยงัรับไหว และยงัติดตามปริมาณน ้ าฝน และหวงัวา่จะไม่เกิดเหตกุารณ์น ้ าท่วมอีก 
เก่ียวกบัเงินประกนัภยั ยงัอยูใ่นระหวา่งต่อรองอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหไ้ดรั้บเงินประกนัภยัท่ีสูงท่ีสุด    
ส าหรับยอดการสัง่ซ้ือในเดือนมิถุนายน คาดวา่น่าจะใชเ้ป็นตวัวดัของปีน้ีได ้ปัจจุบนัทั้งการผลิตของลูกคา้
ทั้งรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตมี์การผลิตเตม็ท่ี มีการท างานล่วงเวลาและผลิตในวนัหยดุ ทั้งน้ีบริษทัจะ
ระมดัระวงัในดา้นก าลงัการผลิตทั้งของบริษทั และ supplier ของบริษทัดว้ย 
 
โรงงานใหม่  (Lamp 7) เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมการก่อสร้างจึงเสร็จล่าชา้ไปในเดือน
พฤษภาคม อาคารโรงงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ มีการติดตั้งเคร่ืองจกัรบางส่วน ในเดือนกรกฎาคมจะท าการ
ผลิตและส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ได ้   
 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงถือวา่ท่ีประชุมรับทราบ 

 
หลงัจากเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 15.00 น. แลว้ มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนรวมเป็น

จ านวน 146 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ท่ีลงทะเบียนไดท้ั้งส้ิน 57,880,115 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 75.54 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
 
ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555  ซ่ึงผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 
 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู  ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และงบก าไรขาดทุน ของบริษทัฯ ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2555 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 
ทั้งน้ีไดฉ้ายวดิีทศัน์แสดงขอ้มูลดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 



 31 มนีาคม 2555 31 มนีาคม 2554 เปลีย่นแปลง 
(งบแสดงการลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย) (พนับาท) (พนับาท) (%) 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,348.78 5,746.47 (24.32) 
สินทรัพยร์วม 10,024.53 9,865.31 1.61 
หน้ีสินหมุนเวยีน 1,416.29 1,532.64 (7.59) 
หน้ีสินรวม 1,527.96 1,624.93 (5.97) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 8,496.56 8,240.38 3.11 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 10,024.53 9,865.31 1.61 
รายไดจ้ากการขาย    7,800.99 8,939.61 (12.47) 
ตน้ทุนขาย 6,477.66 6,576.06 (1.50) 
ก าไรขั้นตน้ 1,323.33 2,363.54 (44.01) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 793.67 661.47 19.99 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 139.72 84.07 66.19 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 974.07 2,011.92 (51.59) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 726.59 1,427.71 (49.11) 

ประธานฯไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่างๆ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม โดยสรุปเฉพาะประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระน้ี ดงัน้ี 
 
คุณมานิตย ์เลิศศกัด์ิพรศิริ 
(ผูถื้อหุน้) 

จากงบก าไรขาดทุน แสดงค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 793 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอุทกภยัสุทธิ 162 ลา้น
บาท  ซ่ึงมาจากหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 21 แสดงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอุทกภยัรวม 346 ลา้น
บาทและไดรั้บเงินชดเชยจากบริษทัประกนัชดเชยงวดแรกจ านวน 184 ลา้นบาทจึงถือเป็นค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัอุทกภยั 162 ลา้นบาท ขอสอบถามค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัน ้ าท่วมทั้งหมดท่ีขอเคลมกบับริษทั
ประกนัเป็นจ านวนเท่าใด และยงัคงคา้งการไดรั้บเงินประกนัจากบริษทัประกนัอีกจ านวนเท่าใด    

นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

บริษทัไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมเป็นอยา่งมาก และไดย้ืน่ขอเคลมเงินประกนัไปประมาณ 500 
ลา้นบาท  และไดรั้บเงินประกนัมาจ านวน 184 ลา้นบาท ส าหรับส่วนท่ีเหลืออยูใ่นขั้นตอน
ตรวจสอบดา้นเอกสารและเจรจาท าความเขา้ใจใหต้รงกนั ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาพอสมควร เน่ืองจากมี
รายละเอียดมากและมีการน าผูรั้บประกนัภยัต่อมาร่วมพิจารณาดว้ย ซ่ึงบริษทัจะพยายามท่ีจะให้
ไดรั้บเงินประกนัคืนใหม้ากท่ีสุด  
ส าหรับประเด็นเร่ือง Business Interruption ยงัอยูใ่นระหวา่งพิจารณาจากบริษทัประกนัภยั เน่ืองจาก
ตอ้งพิจารณาถึงความเป็นไปของธุรกิจของบริษทัอยา่งละเอียด    

คุณศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี 
(ผูถื้อหุน้) 

จากงบดุล เงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบก าหนด เป็นจ านวนเงิน 198 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีแลว้
ท่ีมีจ านวน 560 ลา้น จากสาเหตุใด และ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคลลรอเรียกคืน จ านวน 35 ลา้นบาทคือ
อะไร เน่ืองจากปีท่ีแลว้ไม่มี 



 
คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบก าหนด คือ เงินฝากประเภทหน่ึงท่ีบริษทัฝากไวใ้นระยะ 1-3 
เดือน ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดใ้ชเ้งินฝากเหล่าน้ีจ่ายเพ่ือการลงทุนโดยในปีท่ีผา่นมามีการลงทุน
จ านวนมาก ยอดเงินฝากจึงลดลง  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน  เป็นภาษีท่ีบริษทัจะขอเรียกคืน จากผลการด าเนินงานในคร่ึงปีแรก
ท่ีก าไรค่อนขา้งดี ท าใหบ้ริษทัจ่ายภาษีนิติบุคคลไปจ านวนหน่ึง แต่ในไตรมาสท่ี 3 มีผลขาดทุน 
ก าไรทั้งปีจึงตอ้งค านวณใหม่และพบวา่บริษทัไดจ่้ายเงินภาษีนิติบุคคลเกินไป บริษทัตั้งบญัชีไวข้อ
คืนจากกรมสรรพากร 

  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบดุล และงบก าไรขาดทุน ของบริษทัฯ ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ซ่ึงผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดว้ยคะแนนเสียง      57,880,115 หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองดว้ยคะแนนเสียง                     - หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุน้ 

 
  

ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิก าไร ส าหรับผลการด าเนินงานรอบระยะเวลา  วนัที ่1 
เมษายน 2554 ถึง วนัที ่31 มนีาคม 2555  

 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ส าหรับผลการด าเนินงานรอบ

ระยะเวลา 1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555 โดยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 3.00 บาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิจาก
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนหุน้ละ 2.45 บาท และจ่ายจากก าไรสุทธิจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนหุน้ละ 0.55 บาท 
รวมเป็นเงิน 229,875,000 บาท (สองร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนหา้พนับาทถว้น)  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม  2555  และใหร้วบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 4 
กรกฎาคม 2555 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 กรกฎาคม   2555 

พร้อมน้ีไดใ้หข้อ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 2 ปี ตามรายละเอียดดงัน้ี  
 
 
 
 
 



รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2555 ประจ าปี 2554 
 (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) 
1.ก าไรสุทธิ (บาท)  627,972,414     1,369,553,033 

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

3.เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 3.00 6.50 

  -จากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 2.45 6.50 

  -จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน     0.55 0.00 

4.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 229,875,000 498,062,500 

5.สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) 36.61 36.37 
     

ประธานฯไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่างๆ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
 

คุณศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี 
(ผูถื้อหุน้) 
 

จากรายงานการประชุมปีท่ีแลว้ไดก้ล่าวถึงบตัรส่งเสริมการลงทุนหมดอาย ุท าไมจึงมีการ
จ่ายเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุนไดอี้กในปีน้ี ?  เป็นบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนใด ? 

นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
 
 
คุณศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี 
(ผูถื้อหุน้) 
 

บริษทัมีบตัรส่งเสริมการลงทุนหลายฉบบัส าหรับหลาย ๆ โครงการ ไดแ้ก่ โครงการโคม
ไฟรถยนต ์ โครงการแม่พิมพ ์และ โครงการส่วนงานวจิยัและพฒันา ซ่ึงแต่ละโครงการจะ
หมดสิทธิประโยชน์ไม่พร้อมกนั ขณะน้ีโครงการท่ียงัไดรั้บสิทธิประโยชน์คือ โครงการ
แม่พิมพ ์และส่วนงานวจิยัและพฒันา  
 
ในปีท่ีผา่นมาบริษทัก าไรลดลง 50% บริษทัควรจ่ายเงินปันผล 50% จากปีท่ีแลว้ คือควรจ่าย 
3.50 บาทต่อหุน้ และเท่าท่ีทราบบริษทัญ่ีปุ่นจะคงอตัราการจ่ายเงินปันผลไวเ้ท่ากบัปีท่ี
ผา่นๆ มา โดยไม่จ่ายต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา  

นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัไม่ไดเ้ก่ียวกบัการเป็นบริษทัญ่ีปุ่นหรือประเทศไทย  
และบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ  ในปี 2554 จ่าย 
6.50 บาทต่อหุน้ และปี 2553 จ่าย 5.00 บาทต่อหุน้ ซ่ึงในปี 2554 บริษทัจ่ายใหสู้งกวา่ปกติ
เน่ืองจากถือวา่เป็นปีท่ีบริษทัครบรอบ 30 ปี  ทั้งน้ีจากการท่ีบริษทัประสบภยัอุทกภยัในปีท่ี
ผา่นมา จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนในการป้องกนัน ้ าท่วม และ อีกส่วนหน่ึงใชส้ าหรับการ
ลงทุนต่อไป  บริษทัจะพยายามท าก าไรใหม้ากข้ึนเพ่ือจะไดจ่้ายเงินปันผลใหไ้ดม้ากข้ึน 
 

คุณนอ้ย  กิจศรีนภดล 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอเสนอใหบ้ริษทัพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหใ้กลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียหรืออตัราเงินเฟ้อซ่ึง
จ านวนท่ีเหมาะสมคือ 6 บาท เพราะบริษทัมีความสามารถในการจ่ายไดท้ั้งน้ีหากพิจารณา
จากก าไรสะสมท่ีมีประมาณ 7,600 ลา้นบาท และเงินสดท่ีมีประมาณ 1,700 ลา้นบาท แมว้า่



บริษทัจะประสบภยัน ้ าท่วมแต่สามารถเคลมประกนัได ้ จึงขอใหท้บทวนการจ่ายเงินปันผล
อีกคร้ัง  
 

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

บริษทัมีการลงทุนค่อนขา้งมากในโรงงานใหม่และอุปกรณ์ โดยลงทุนในปีท่ีผา่นมาถึง 
1,900 ลา้นบาท และจะยงัคงลงทุนต่อเน่ืองเพื่อรองรับโครงการ ECO Car โดยในปีน้ีมี
แผนการลงทุนประมาณ 2,000 ลา้นบาท และประเด็นสถานการณ์ในอนาคต ซ่ึงบริษทัไม่
สามารถคาดการณ์ได ้จากปัญหาเศรษฐกิจยโุรป หรือความเส่ียงจากน ้ าท่วมในปีน้ี อีกทั้ง
ความเส่ียงจากปัญหาการเมืองในประเทศ ท าใหบ้ริษทัยดึถือความมัน่คงในระยะยาว ตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง ในความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุม้กนั ซ่ึงส าคญัมาก โดย
ขอยกตวัอยา่งในปี 2540 บริษทัประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ
จากธนาคาร  บริษทัจึงขอยดึทางสายกลางในการด าเนินธุรกิจซ่ึงจะสร้างความมัน่คงและ
มัง่คัง่ใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาว   
ในส่วนของก าไรสะสม จ านวน 7,600 ลา้นบาท นั้นไม่ไดเ้ป็นเงินสด ซ่ึงไดน้ าไปลงทุน
เป็นสินทรัพยต์่าง ๆ ท่ีไดเ้พ่ิมข้ึนโดยตลอด   
 

คุณศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี 
(ผูถื้อหุน้) 

บริษทัลงทุนในปีท่ีผา่นมาประมาณ 1,900 ลา้นบาท และจะลงทุนในปีน้ีอีกประมาณ 2,000 
ลา้นบาท รวมประมาณ 4,000 ลา้นบาท ผูถื้อหุน้ควรจะไดผ้ลตอบแทนเพ่ิมข้ึน  
 

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ขอบคุณขอ้เสนอแนะ บริษทัจะน าไปพิจารณาในคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหไ้ด้
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ท่ีดีท่ีสุด 
 

คุณมานิตย ์ เลิศศกัด์ิพรศิริ 
(ผูถื้อหุน้) 

ผลประกอบการของบริษทัถือวา่ท าไดดี้ เม่ือเทียบกบัท่ีตอ้งไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์สึ
นามิและน ้ าท่วม ประเด็นเงินปันผลยงัคงเห็นดว้ยกบัผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนๆ ท่ีขอใหพิ้จารณา
เปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อ  และหากเปรียบเทียบกบัราคาหุน้ปัจจุบนั
จะอยูท่ี่ประมาณ 1.5% นั้นถือวา่นอ้ย  และช่ืนชมท่ีบริษทัใชค้วามระมดัระวงัในการ
ด าเนินงาน แต่การระมดัระวงัมากเกินไปจะท าใหบ้ริษทัไม่ไดใ้ชท้รัพยากรในการสร้าง
มูลค่าของบริษทั และอา้งอิงจากรายงานประจ าปีหนา้ 71 อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมใน
ปีท่ีผา่น ๆ มา อยูท่ี่ ประมาณ 12 – 15%  และเป็น 8% ในปีท่ีแลว้ และผลตอบแทนของผูถื้อ
หุน้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ขอตั้งขอ้สงัเกตวา่หากอตัราก าไรของบริษทัยงัสูงอยูเ่ช่นน้ี 
ถา้บริษทัท าการกูเ้งินจากธนาคารส่วนหน่ึงท่ีอตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่ 5% จะดีหรือไม่ และจาก
เงินสดในมือประมาณ 1,900 ลา้นบาท และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมขอให้
คณะกรรมการพิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดว้ย 
 



นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ขอบคุณขอ้เสนอแนะ  

คุณศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี 
(ผูถื้อหุน้) 

ในปีท่ีแลว้สอบถามเก่ียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดรั้บเงินปันผล บริษทัไดด้ าเนินการอยา่งไร 

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

บริษทัไดติ้ดต่อกบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั  เพ่ือพยายามหาทาง
ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวต่างชาติ ซ่ึงมีแตท่ี่อยูใ่นประเทศไทยและไม่สามารถติดต่อได ้  
 

คุณนอ้ย  กิจศรีนภดล 
(ผูถื้อหุน้) 

อยากใหท้บทวนอตัราการจ่ายเงินปันผลอีกคร้ัง  โดยยกตวัอยา่งอตัราการจ่ายเงินปันผลจาก
บริษทัต่าง ๆ ท่ีมีแนวคิดการด าเนินงานดว้ยความระมดัระวงัและยดึถือทางสายกลาง
เหมือนบริษทั มีอตัราหน้ีสินต่อทุนใกลเ้คียงกบับริษทั และเปรียบเทียบกบัราคาหุน้ของ
บริษทั ยงัถือวา่บริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีต ่าเกินไป 
 

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ขอบคุณในค าแนะน า บริษทัจะน าไปพิจารณาในคณะกรรมการใหมี้ผลจากน้ีต่อไป ทั้งน้ี
บริษทัยงัมีการลงทุน และ โอกาสอ่ืน ๆ ในทางธุรกิจต่อไป ซ่ึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้เขา้ใจ
บริษทัดว้ย  
 

คุณสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ ์
(ผูถื้อหุน้) 

เสนอใหบ้ริษทัพิจารณาเร่ืองหุน้ปันผล ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์ต่อ ผูถื้อหุน้ และ บริษทัก็
สามารถรักษาสภาพความพอเพียงของบริษทัได ้และ หุน้ของบริษทัมีสภาพคล่องมากข้ึน 
 

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะ 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดว้ยคะแนนเสียง      58,880,115 หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองดว้ยคะแนนเสียง                     - หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     -          หุน้ 

 
 
 
 

 



ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในปีน้ีกรรมการของบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมี

รายช่ือดงัต่อไปน้ี  
1. นายฮิโรยกิู นาคาโนะ   กรรมการ 
  2. นายทนง ล้ีอิสสระนุกลู  กรรมการ   

                               3. นายคทัสึมิ คอนโด  กรรมการ 
4. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 

 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ

หน่ึง จ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ และไดรั้บเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
1. นายฮิโรยกิู นาคาโนะ   กรรมการ 
  2. นายทนง ล้ีอิสสระนุกลู  กรรมการ   

                               3. นายคทัสึมิ คอนโด  กรรมการ 
              4.  นายสุชาติ พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน  
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้ง นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ  กรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ 
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง , ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดว้ยคะแนนเสียง     57,875,315        หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองดว้ยคะแนนเสียง               4,800 หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                 - หุน้ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้ง นายทนง  ล้ีอิสสระนุกลู กรรมการ ท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง , ดว้ยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปน้ี 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดว้ยคะแนนเสียง     56,427,015        หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองดว้ยคะแนนเสียง        1,453,100 หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                 - หุน้ 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้ง นายคทัสึมิ  คอนโด กรรมการ ท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

อีกวาระหน่ึง , ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดว้ยคะแนนเสียง      53,028,081 หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองดว้ยคะแนนเสียง        4,852,034        หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           -  หุน้ 



ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้ง นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ ท่ีออกตามวาระ กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง , ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดว้ยคะแนนเสียง      57,880,115 หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองดว้ยคะแนนเสียง           -  หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน           -  หุน้ 

 
ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 เป็นเงิน 5,000,000 

บาท วงเงินเท่ากบัปีท่ีผา่นมา โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั องคป์ระกอบค่าตอบแทน
เป็นดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
3. ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ร่วมประชุม ) 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 , ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดว้ยคะแนนเสียง     57,880,115 หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองดว้ยคะแนนเสียง            -  หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  หุน้ 

 
 

ระเบียบวาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางอุณากร  พฤฒิธาดา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   3257,   

นางสาววราภรณ์  วรธิติกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4474   และนางสาวสุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  
4843 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2555  โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใด
ท่านหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฎิบติังานได ้ใหบ้ริษทั ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์
เอบีเอเอส จ ากดั  แทนได ้และก าหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี  

ค่าสอบทานงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ประจ าปี       2556                               2555        
     ณ วนัท่ี 31 มีนาคม      996,500.- บาท             996,500.- บาท 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
             3 ไตรมาส เป็นเงิน     913,500.- บาท             913,500.- บาท 

   รวม                 1,910,000.- บาท          1,910,000.- บาท 
 ค่าตรวจสอบเก่ียวกบักิจการท่ีไดรั้บ 
      บตัรส่งเสริมการลงทุน 1 บตัร                   115,500.- บาท             115,500.- บาท  



    
คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี 
(ผูถื้อหุน้) 

ค่าตรวจสอบเก่ียวกบักิจการท่ีไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจ านวน 115,500 บาท คิดในอตัราต่อ
บตัร หรือทั้งหมด และปัจจุบนับริษทัมีบตัรส่งเสริมการลงทุนเหลือก่ีฉบบั  โรงงาน Lamp 7 
ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ 
 

นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

ค่าตรวจสอบเก่ียวกบับตัรส่งเสริมการลงทุน คิดตอ่1บตัร ปัจจุบนับริษทัเหลือบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน 1 บตัรของโรงงานแม่พิมพ ์ส าหรับโรงงาน Lamp 7 จะไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนอีก 
1 ฉบบัส าหรับกิจการ ECO Car 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2555 และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี

ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดว้ยคะแนนเสียง      57,880,115 หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไม่รับรองดว้ยคะแนนเสียง                     - หุน้ 
ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                     - หุน้ 

 
ระเบียบวาระที ่8            พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 

ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ย เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2555 ตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม  2555 ถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2555 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระ
การประชุม  

 
ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่างๆ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 

คุณวฒิุชยั พีรพฒันภูมิ 
(ผูถื้อหุน้) 
 
 
 
 
 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 
 
 

สอบถามผลกระทบจากการข้ึนค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท และเงินเดือน 15,000 บาทส าหรับ
ระดบัปริญญาตรี และบริษทัมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 
งบประมาณการลงทุนในปี 2555 จ านวนเท่าใด เป็นงบประมาณของ Lamp 7 จ านวนเท่าใด 
จากโครงการของเสียเป็นศูนย ์ ปัจจุบนัอตัราของเสียของบริษทัเป็นอยา่งไร    
ขอใหอ้ธิบาย การขายส่งออก ซ่ึงอา้งอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี  24 เร่ืองขาย
ส่งออก ซ่ึงเติบโตข้ึนตามล าดบั มาจากส่วนใด 
 
บริษทัปรับค่าแรงขั้นต ่าเป็นวนัละ 300 บาทตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2555 ซ่ึงถือวา่ปรับข้ึน 40% 
จากอตัราค่าแรงขั้นต ่าเดิมวนัละ 215 บาท และบริษทัไดป้รับเงินเดือนใหก้บัพนกังานทุก
ระดบัเพื่อรักษาระบบโครงสร้างเงินเดือน โดยตน้ทุนเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.7%  แนวทางแกไ้ข
บริษทัใชกิ้จกรรม SNAP (Stanley New Approach for higher Productivity) มาช่วยเพ่ิม



 
 
 
 
นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 
 
 
นายโคอิจิ  นางาโนะ 
(กรรมการ) 

ประสิทธิภาพในการผลิต  
ทั้งน้ีจากการท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศใชภ้าษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลงเป็น 23%  ซ่ึงบริษทัประเมินวา่
จะเป็นผลดีกบับริษทั สามารถ Balance กบัตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนได ้ 
 
โครงการลดของเสียเป็นศูนย ์ บริษทัยงัคงมีเป้าหมายและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และ
ยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  โดยในปีน้ีมีเป้าหมายของเสียอยูท่ี่ 1.1 % แต่ยงัไม่สามารถท าได ้
ปัจจุบนัมีอตัราของเสียอยูท่ี่ 1.9 % 
 
การลงทุน Lamp 7 ในอาคารและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์รวมประมาณ  1,900 ลา้นบาท  
การขายส่งออก  ในส่วนผลิตภณัฑโ์คมไฟรถยนต ์ไม่มีการส่งออกโดยตรง มีเฉพาะหลอดไฟ
ส าหรับรถจกัรยานยนต ์และ  แม่พิมพ ์ท่ีขายใหก้บับริษทัผูผ้ลิตโคมไฟในต่างประเทศ 
 

คุณบุญประสิทธ์ิ  โรจน์พฤกษ ์
(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

หลงัเหตุการณ์น ้ าท่วม บริษทัผูผ้ลิตรถยนตมี์แผนการลงทุนในอนาคตส าหรับในประเทศไทย
อยา่งไร   มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะยา้ยฐานการผลิตไปต่างประเทศ และบริษทัเองมี
แนวคิดท่ีจะยา้ยฐานการผลิตดว้ยหรือไม่เพ่ือรองรับการลงทุนใหม่ ๆ  
และสอบถามเก่ียวกบั AEC (Asean Economic Community – ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ท่ี
จะเกิดข้ึนในปี 2558  จะมีผลกระทบกบับริษทัอยา่งไร 
มีโอกาสในการท าผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อยา่งไรบา้ง 

นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายโคอิจิ  นางาโนะ 
(กรรมการ) 

บริษทัลูกคา้ยงัไม่มีการแจง้หรือ สญัญาณใด ๆ เก่ียวกบัยา้ยฐานการผลิต และจากข่าวสารใน
ส่ือต่างๆ จะพบวา่บริษทัลูกคา้ยงัมีการลงทุนในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง 
 
ส าหรับบริษทัซ่ึงก่อตั้งมา 30 ปี เป็นท่ีรู้จกัทั้งในชุมชนรอบ ๆ บริษทั , พนกังานท่ีอาศยัอยูใ่น
บริเวณน้ี   , ลูกคา้  ตลอดจนผูข้ายช้ินส่วน จากการเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมในปีท่ีแลว้ไม่มีผลท า
ใหบ้ริษทัคิดยา้ยฐานการผลิต บริษทัยงัตอ้งการท่ีจะเติบโตไปกบัชุมชนของบริษทั 
 
เก่ียวกบั AEC บริษทัอยูใ่นระหวา่งการศึกษาผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง เช่น ในดา้นความ
เคล่ือนยา้ยดา้นแรงงาน 
 
รถจกัรยานยนตน์มีแนวโนม้ท่ีจะใชห้ลอดไฟ LED  ในโคมไฟหนา้ ซ่ึงบริษทัไดศึ้กษาใน
เร่ืองน้ีแลว้ แมจ้ะยงัไม่มีข่าวท่ีแน่ชดัออกมา 
 

คุณธ ารงค ์อนนัตท์วผีล 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอเสนอใหบ้ริษทัจดัเยีย่มชมโรงงาน  
สอบถามก าลงัการผลิต และอตัราก าไรของโรงงาน Lamp 7   



อตัราการผลิตในเดือนมิถุนายน 2555 เท่ากบัเดือนพฤษภาคม 2555 ท่ีมียอดการผลิตสูงท่ีสุด
หรือไม่ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาส2 และไตรมาส 3 ปีน้ี  เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2554 เป็น
อยา่งไร 

นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ 
(ประธานกรรมการบริหาร) 

ในปีน้ีบริษทัมีการวางแผนการผลิตของโรงงาน  Lamp 7 ไวม้ากกวา่ 20%  
ส่วนก าไรของ Lamp 7 ยงัไม่ชดัเจนในปีแรก เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายจ านวนมาก เช่น ค่าเส่ือม
ราคา ซ่ึงอาจจะไม่สามารถท าก าไรไดใ้นระยะแรก  ทั้งน้ีบริษทัจะพยายามใชร้ะบบ SNAP ท า
ให ้Lamp 7 สามารถมีก าไรไดเ้ร็วข้ึน 
อตัราการผลิตในโรงงานต่าง ๆ ยกเวน้ Lamp 7 ใชก้ าลงัการผลิตเตม็ 100%  

นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

บริษทัจะจดัใหมี้การเยีย่มชมโรงงาน ขอใหล้งช่ือไดท่ี้ นางสาวรัตนาภรณ์ บุญวงศ ์นกัลงทุน
สมัพนัธ์ 

คุณชชัชยั  คุณงาม 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอใหอ้ธิบายถึงแผนป้องกนัน ้ าท่วมของบริษทั 
 

นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

บริษทัมีแนวคิดป้องกนัน ้ าท่วมโดยใชร้ะดบัฐานของนาฬิกา Logo Tower เป็นจุดฐาน 
เน่ืองจากระดบัน ้ าท่วมในบริษทัปีท่ีแลว้ต่างกนั ตั้งแต่ 80 – 120 เซนติเมตร แนวคิดในการ
ป้องกนัน ้ าท่วมคือท าแนวกั้นน ้ าสูงข้ึนจากระดบัน ้ าท่วมปีท่ีแลว้อีก 1 เมตร โดยประเภทของ
แนวป้องกนัต่างกนัตามพ้ืนท่ีของบริษทั แบ่งเป็น4 แบบ คือ แบบ A เป็นเขื่อนคอนกรีตหนา 
70 เซนติเมตร   แบบ B เป็นคอนกรีตหนา  40  เซนติเมตร อยูบ่ริเวณร้ัวดา้นหนา้บริษทั 
แบบ C เป็นคอนกรีตหนา 70  เซนติเมตร และมีคอนกรีตค ้ายนัดว้ยเน่ืองจากอยูบ่ริเวณบ่อน ้ า  
แบบ D เป็นเข่ือนดินสูงตามระดบัน ้ า บวกเพ่ิมอีก 1 เมตรและกวา้งประมาณ 3 – 3.5 เมตร มี
การบดอดัดินแต่ละชั้น รถยนตส์ามารถแล่นบนสนัเข่ือนดินได ้
ปัจจุบนัก่อสร้างเสร็จประมาณ 50 – 60%  
บริเวณประตโูรงงานใชเ้ป็นแนวกั้นแบบอลูมีนมั ซ่ึงแขง็แรงกวา่การใชอิ้ฐบลอ๊ค 
ท่อน ้ าจะมีพวงมาลยัหมนุเปิดปิดได ้ ทั้งน้ีบริษทัเตรียมป๊ัมน ้ าขนาด 15 น้ิวจ านวน 4 จุด  
 

คุณศิริพร ศิริไพบูลย ์
(ผูถื้อหุน้) 

สอบถามงบประมาณท่ีใชใ้นการท าแผนป้องกนัน ้ าท่วมในคร้ังน้ี และด าเนินการแลว้อยูใ่น
ระดบัใด 

คุณอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 
(รองประธานกรรมการบริหาร) 

งบประมาณ100 ลา้นบาท ถือเป็นการลงทุนถาวรในระยะยาว เน่ืองจากไม่สามารถทราบไดว้า่
จะมีเหตุการณ์น ้ าท่วมอีกเม่ือใด  ปัจจุบนัแลว้เสร็จประมาณ 60% และคาดวา่จะเสร็จส้ินใน
เดือนสิงหาคม เพ่ือจะไดมี้เวลาตรวจสอบก่อนน ้ าท่ีอาจจะมาเหมือนปีท่ีแลว้ในเดือนตุลาคม 

คุณมานิตย ์ เลิศศกัด์ิพรศิริ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอช่ืนชมในประธาน คณะกรรมการ และการจดัการเก่ียวกบัการต่อสูก้บัภยัธรรมชาติต่างๆ  

 



เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก และการประชุมไดด้ าเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้ ประธานฯ จึง
กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดม้าเขา้ร่วมการประชุมในคร้ังน้ีและกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555  

ทั้งน้ีประธานกล่าวขอบคุณ คุณแน่งนอ้ย เจริญทวทีรัพย ์ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั
(PWC) และเป็นผูต้รวจสอบบญัชีคนแรกของบริษทัตั้งแต่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2534  ซ่ึงจะครบวาระการท างานท่ี 
PWC ในเดือนมิถุนายน 2555 

เลขาท่ีประชุมไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ โทรศพัท ์ 
0-2581-5462 ต่อ 1164 , E-mail :  info@thaistanley.com , Website : www.thaistanley.com และขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งคืนใบคะแนนเพ่ือท่ี
บริษทัฯ จะใชเ้ป็นหลกัฐานต่อไป พร้อมแบบประเมินผลการจดัประชุมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีจุดลงทะเบียนเพื่อใชใ้นการปรับปรุงการจดัการ
ประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป  

 
ปิดประชุมเวลา 17.30 นาฬิกา 

 
 
 

ลงช่ือ    นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ     ประธานในท่ีประชุม 
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