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ผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมในการตรวจสอบการนับคะแนนในทีประชุม
1) คุณธี ระวุฒิ เหล่านภากุล ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด
2) คุณเบญจวรรณ แก้วผลึก ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จํากัด
ประธานมอบหมายให้ นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ 9 ีแจงวิธีการลงคะแนน
และนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังนี9
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1. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยง หนีงเสี ยงต่อหนึ งหุ น้
2. ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั9น
มิได้นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั9งกรรมการ
3. การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบ
จากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
4. การออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าผูถ้ ือหุ น้
เห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามมติทีนําเสนอ แต่หากมีผถู้ ือหุน้ ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้
กรอกใบลงคะแนนทีบริ ษทั จัดให้ และยกมือขึ9นแล้วส่ งให้เจ้าหน้าที เก็บบัตรคะแนน ทั9งนี9 ในการรวบรวม
ผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงเฉพาะทีไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยง
ทั9งหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่ วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย
ส่ วนผูถ้ ือหุน้ ทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นนั9น บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงบันทึกรวมไว้ในเครื อง
คอมพิวเตอร์เพือการลงมติตามวาระไว้แล้ว
ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2559 ว่าได้เผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงหลักเกณฑ์และขั9นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
และเผยแพร่ ทางเว็บไซด์ http://www.teampcba.com ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุน้ จะเสนอได้ต9 งั แต่วนั ที 25 ธันวาคม
2558 ถึงวันที 24 มกราคม 2559 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิมเติมเข้ามา
วาระที 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2558

ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครั9งที 1/2558 ประชุม
เมือวันที 23 เมษายน 2558 ซึงรายงานดังกล่าวจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการแก้ไขหรื อไม่เห็นด้วยหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั9งที 1/2558
เมือวันที 23 เมษายน 2558
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ
เห็นด้วย 481,295,967
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-
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ดังนี9
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558

ประธานชี9แจงให้ทีประชุมทราบถึงยอดขายของปี ทีผ่านมามือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สัดส่ วนรายได้
แยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สําหรับยอดขายปี 2558 จํานวน 1,285 ล้านบาท ลดลง 26% จากปี ก่อน
ค่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุหลัก 3 ประการกล่าวคือ มาจากความผันผวนของตลาดโลก ซึ งบริ ษทั มีท9 งั กลุ่มลูกค้าที
มียอดขายเพิมขึ9นประมาณ 12% และกลุ่มลูกค้าทีมียอดขายลดลงประมาณ 19% จากการเปลียนแปลงนโยบาย
ของลูกค้าเนื องจากบริ ษทั แม่ของลูกค้าทีได้มาซื9 อกิจการไป โดยขอนํากลับไปผลิตเองทีโรงงานในเครื อของ
ตนเองซึ งไม่เกียวกับปั ญหาคุณภาพการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ทําให้ยอดขายลดลงไปประมาณ 171 ล้านบาท และ
อีกประการหนึงคือ ลูกค้ารายหนึ งทีประสบกับภาวะล้มละลายทําให้ยอดขายลดลงอีก 145 ล้านบาท ด้วยเหตุผล
หลักดังกล่าวข้างต้นทําให้ยอดขายของบริ ษทั หายไปรวม 26% ในปี ที ผ่านมา
สําหรับยอดขายรวม ตามภูมิภาค เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2558 และปี 2557 จะเห็นว่ายอดขายภูมิภาค
ยุโรปลดลงไปค่อนข้างมากเนืองจากลูกค้าทีล้มละลายและลูกค้าทีมีการเปลียนแปลงนโยบาย สําหรับภาพรวม
ยอดขายตามผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรมเป็ นสัดส่ วนทียังคงสูงอยูเ่ มือเทียบกับกลุ่มอืน
จากการทียอดขายลดลงอย่างมีนยั สําคัญดังกล่าว ทําให้บริ ษทั มีผลขาดทุนรวมทั9งสิ9 น 109.73 ล้านบาท
หรื อ8.54% ของยอดขาย เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที มีกาํ ไรสุ ทธิ 60 ล้านบาทหรื อ 3% ของยอดขาย ซึ งการขาดทุน
ในครั9งนี9 เกิดจากรายการตั9งสํารองหนี9สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจากลูกค้าที
ล้มละลายไป มีจาํ นวนเงินรวมเท่ากับ 78 ล้านบาท และเกิดจากความผันผวนของตลาดโลกทีส่ งผลกระทบต่อ
ยอดขายลดลงไปทําให้บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน (Loss from operation) จํานวนเงินเท่ากับ 32 ล้าน
บาท
คําถามในระหว่างการประชุม
คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า
ถาม ในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ขาดทุน 109 ล้านบาท สาเหตุหลักๆ มาจากทีลูกค้าล้มละลาย บริ ษทั มีมลู ค่าสิ นค้าที
ลดลงและมีสาํ รองหนี9สงสัยจะสู ญนั9นเป็ นการขาดทุนจริ งๆ หรื อขาดทุนทางด้านบัญชี สามารถเรี ยกเงินลูกหนี9
กลับคืนมาได้หรื อไม่ และสิ นค้าคงเหลือทียังอยู่จะต้องถูกทําลายไปหรื อเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรื อไม่
ตอบ ลูกค้ารายนี9ถกู ฟ้ องล้มละลายไปแล้ว คงจะไม่สามารถรับเงินจํานวน 15 ล้านบาทกลับคืนมาได้ ส่ วนขาดทุน
จากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ บริ ษทั ได้ต9 งั สํารองตามนโยบายบัญชี หากขายสิ นค้าเหล่านี9ได้ บริ ษทั จะมีกาํ ไร
กลับคืนมา ทั9งนี9บริ ษทั อยูร่ ะหว่างดําเนิ นการพยายามติดต่อขายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ใหม่ทีมาซื9 อกิจการทีล้มละลาย
หรื ออาจขายเป็ นค่าซาก ซึ งหากสุ ดท้ายแล้ว บริ ษทั ไม่สามารถขายได้จริ งๆ ก็จาํ เป็ นต้องทําลายทิ9ง
ถาม ในปี ทีผ่านมาบริ ษทั มีความโชคไม่ดีทีต้องเสี ยลูกค้าไป 1 ราย แต่จริ งๆ แล้วในระหว่างปี ที ผ่านมาบริ ษทั มี
ลูกค้าใหม่บา้ งไหม
ตอบ มีบา้ ง และต้องใช้เวลาในการพัฒนาในลูกค้าแต่ละราย
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คุณณรงค์ชยั สิ มะโรจน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
ถาม สิ นค้าคงเหลือลดลง 160 ล้านบาท เกิดจากขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ 62 ล้านบาท ส่ วนทีเหลือ
อีก 100 ล้านบาท เพราะเหตุใด
ตอบ สิ นค้าคงเหลือส่ วนทีเหลือทีลดลงเนืองมาจากยอดขายทีลดลง ซึ งเป็ นสิ งทีบริ ษทั ต้องมีการบริ หารจัดการส
ต๊อกสิ นค้าให้เหมาะสม
ถาม กําไรขั9นต้น ( Gross margin) ในปี 2558 อยูท่ ีประมาณ 8% ส่ วน ปี 2557 ได้ 11% อยากทราบว่า กําลังการ
ผลิต(Capacity Utilization) ของปี 2558 เทียบกับปี 2557 มีกี%
ตอบ กําลังการผลิตทีผ่านมา ถัวเฉลียทั9งปี ประมาณ 50-60% ซึ งจะต่างกันอยู่ประมาณ 20 % เมือเทียบกับปี 2557
ถาม ค่าเสื อมราคาเพิมขึ9นจํานวน 7ล้านบาทจากปี ก่อน จากสาเหตุใด
ตอบ มาจากการลงทุนทยอยซื9 อเครื องจักรเข้ามาเมือปี 2557 จํานวน 139 ล้านบาท ดังนั9นค่าเสื อมราคาของปี 2557
จึงคํานวณไม่เต็มปี แต่จะถูกคํานวณครบเต็มปี ในปี 2558 จึงทําให้ค่าเสื อมราคาในปี 2558 เพิมขึ9นจากปี ก่อน
ถาม ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิมขึ9น 17 ล้านบาทจากปี ทีแล้ว ส่ วนหนึงมาจากหนี9 สงสัยจะสูญใช่หรื อไม่
ตอบ ใช่
ถาม ประเด็นลูกหนี9การค้า ลดลง 140 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด
ตอบ เนืองจากบริ ษทั มียอดขายทีลดลง ยอดลูกหนี9จึงลดลงตามไปด้วย และการจัดเก็บหนี9จากลูกหนี9รายอืนทีไม่
มีปัญหาได้ ส่วนตัวเลขลูกหนี9ทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนั9นเป็ นตัวเลขสุ ทธิ หลังหักค่าเผือหนี9สงสัยจะ
สูญเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
นายนที นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า
ถาม ผูถ้ ือหุ น้ ทีมาด้วยตนเอง และผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะมีจาํ นวนเท่าไร
ตอบ ผูถ้ ือหุน้ ที มาด้วยตนเอง จํานวน 22 ท่าน คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทั9งหมด 166,043,268 หุน้
และ ผูถ้ ือหุ ้นทีมอบฉันทะ มีจาํ นวน 12 ท่าน คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทั9งหมด 315,252,699 หุน้
ประธานสอบถามทีประชุมว่า มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม วาระนี9เป็ นวาระรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึ งถือว่าผูถ้ ือหุ น้ รับทราบผล
การดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558
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วาระที 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2558

ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชนั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม
2558 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว พร้อมทั9งอธิ บายเพิมเติมเกียวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน
และการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญเปรี ยบเทียบกับปี 2557
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ9 นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2558 ตามทีเสนอ

มติ

โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ
เห็นด้วย 481,295,967
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 4

ดังนี9
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมายและงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับรอบ
ปี บัญชี2558

ประธานมอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ 9 ีแจงว่า บริ ษทั มี
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในแต่ละปี สําหรับปี นี9 คณะกรรมการเห็นชอบให้งด
จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2558 เนืองจากบริ ษทั มีผลขาดทุน
ประธานได้สอบถามที ประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้น
ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้งดจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี9
เห็นด้วย 481,295,967 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
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วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ 9 ีแจงว่า ในข้อบังคับ
บริ ษทั ข้อที 17 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั9งกรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย จํานวน
หนึ งในสาม การประชุมครั9งนี9 มีกรรมการทีต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ
1. นางมาลิภา มานัสสถิตย์
กรรมการ
2. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์
กรรมการอิสระ
5.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั9งคุณวุฒิความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การทํางานเป็ นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั9งนางมาลิภา มานัสสถิตย์
กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง และได้แจ้งประวัติในทีประชุมโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั9งนางมาลิภา มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ ง
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี9
เห็นด้วย 481,295,967 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั9งคุณวุฒิความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์การทํางานเป็ นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั9งนายมงคล กิ ต ติ ภูมิว งศ์กลับ
เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง และได้แจ้งประวัติในทีประชุมโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติแต่งตั9งนายมงคล กิตติภูมิวงศ์ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี9
เห็นด้วย 481,295,967 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

-
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เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0
0

วาระที 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สํ าหรับปี 2559

ประธานได้ช9 ีแจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2559 เป็ นค่าตอบแทนรายปี ทั9งคณะจํานวนไม่เกิน 2,400,000 บาทเท่ากับปี ก่อนและงดจ่ายค่า
บําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2559 เนืองจากบริ ษทั มีผลขาดทุน
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือหุน้ ใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึ งให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 ตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี9
เห็นด้วย 481,295,967 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที 7

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ 9 ีแจงว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั9งดร. วิรัช อภิเมธี ธาํ รง ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลข
ทะเบียน 1378 และ/หรื อ นายชัยกรณ์อุ่นปิ ติพงษา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรื อ นาย
อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรื อ นายปรี ชา สวน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ งจากบริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯในปี 2559 ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีท9 งั 4 คนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์
แอสโซซิ เอทส์ จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษทั มาทําหน้าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2559 ไม่เกิน 870,000 บาท และค่าบริ การใน
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของการส่ งเสริ มการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท
คําถามในระหว่างการประชุม
นายนที นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า
ถาม ผูส้ อบบัญชีไม่ควรสอบบัญชีต่อเนื องให้กบั บริ ษทั เกิน 5 ปี ตามตัวเลขทีแสดงจํานวนปี คือ 9 ปี และ 11ปี
เสนอแนะว่าควรจะมีแสดงให้เห็นว่ามีการหมุนเวียนกันไป
ตอบ คุณชัย จรุ งธนาภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้อธิ บายเพิมเติมว่าโดยปกติแล้ว
สํานักงานผูส้ อบบัญชี จะทําการเสนอรายชือมาให้กบั บริ ษทั 3-4 ท่าน ทีผ่านมา ดร.วิรัช อภิเมธี ธาํ รง จะเซ็นต์
ตรวจสอบงบการเงินในระยะเวลา 5 ปี และจะเปลียนเป็ น คุณชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา 5 ปี จากนั9นจะเปลียนกลับไป
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เป็ น ดร. วิรัช อภิเมธี ธาํ รง อีก 5 ปี สําหรับตัวเลขทีแสดงไว้หนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุม เป็ นจํานวนปี ทีบริ ษทั
ได้ใช้บริ การกับสํานักงาน ซึ งจะปรับปรุ งแก้ไขให้ชดั เจนมากยิงขึ9นในครั9งถัดไป
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั9งผูส้ อบบัญชีสําหรับปี 2559 และ
กําหนดค่าตอบแทนตามทีประธานเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี9
เห็นด้วย 481,295,549 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
418 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01

วาระที 8

พิจารณาเรืองอืน ๆ
คําถามในระหว่างการประชุม
นายนที นาคธนสุ กาญจน์ ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามดังนี9

ถาม ตามทีบริ ษทั ได้ประกาศเข้าร่ วมโครงการแนวปฏิบตั ิภาคเอกชนในการร่ วมต่อต้านทุจริ ต (CAC) เมือวันที 29
มีนาคม 2556 อยากทราบว่าบริ ษทั ได้วางแผนให้ได้การรับรองในโครงการนี9เมือไร มีความคืบหน้าอย่างไร
ตอบ สําหรับเรื องการขอรับรองนั9น ทีผ่านมายังไม่ได้อยู่ในแผนงานของบริ ษทั แต่บริ ษทั ได้มีการวางระเบียบการ
ปฏิบตั ิใช้ภายในบริ ษทั ในเรื องดังกล่าว
นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
ถาม ขอเสนอแนะว่าบริ ษทั น่าจะทําผลิตภัณฑ์เป็ นของตัวเอง ทําการตลาด และวางขายเป็ นสิ นค้าในตลาด
เมืองไทยหรื อประเทศเพือนบ้าน จะมีโอกาสเปลียน model ธุรกิจได้มากน้อยแค่ใด และบริ ษทั มีแผนงานในปี นี9
อย่างไร
ตอบ เรื องการผลิตสิ นค้าใหม่ของตนเอง มีปัจจัยทีต้องพิจารณาศึกษาเพิมเติมนอกเหนือจากการผลิต อาทิเช่น
การออกแบบ การตลาดซึ งบริ ษทั ยังไม่ค่อยถนัดมากนัก แม้การเปลียนแปลงและความผันผวนของตลาดโลกยังคง
มีผลกระทบกับลูกค้าและบริ ษทั พอสมควร อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงเพียรพยายามหาลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนือง
ซึ งต้องใช้เวลา ด้วยคุณภาพและความใส่ ใจให้บริ การทีดีของบริ ษทั เชือว่าบริ ษทั คงจะได้รับสิ งดีเกิดขึ9นบ้าง
ไม่มีผถู้ ือหุ น้ ซักถามเพิมเติมอีก ประธานจึงขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั9งที 1/2559
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ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานทีประชุมฯ
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