รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561
บริ ษทั ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
……………………………………………………………………………..
เวลาและสถานที
ประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2561 ณ สาขา บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) เลขที 152/8 หมู่ 3
ถนนธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เริมประชุมเวลา 10.00 น.
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าทีประธานในทีประชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทั:งหมดของบริ ษทั มี 637,063,385 หุ น้
มีผถู้ ือหุ น้ ทั:งหมด 2,283 คน วันนี: มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 19 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 166,863,505
หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุมจํานวน 12 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 317,206,055 หุน้ รวมทั:งสิ: น 31 ราย นับ
จํานวนหุ น้ รวมได้ 484,069,560 หุน้ เท่ากับร้อยละ 75.98 เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหุน้ ทั:งหมด ถือว่าครบองค์
ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35
ประธานได้แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั และผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมประชุม ดังนี:
คณะกรรมการบริ ษทั
1.
ดร.ภิรมย์
2.

นายมงคล

3.

นายชัย

4.

นายจักรพันธ์

5.

นางสุรัตน์

6.

นางมาลิภา

แจ่มใส

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี ยง
กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
จรุ งธนาภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริ หารความเสี ยง
มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการสรรหาและกําหนดค่า
ตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี ยงและประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร
เพชรมุณี
กรรมการ เลขานุการบริ ษทั และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ และรักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
มานัสสถิตย์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี ยง และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
สารสนเทศ

คณะกรรมการของบริ ษทั มีท: งั หมด 6 ท่าน สัดส่ วนในการเข้าร่ วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั:งหมด
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ผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็ นสักขีพยานในทีประชุม
1) คุณธี ระวุฒิ เหล่านภากุล ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด
2) คุณวิทยา รัตนพลแสน ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จํากัด
ประธานมอบหมายให้ นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ีแจงวิธีการลงคะแนน
และนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังนี:
1. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยง หนีงเสี ยงต่อหนึ งหุ น้
2. ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั:น
มิได้นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั:งกรรมการ
3. การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดในทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบ
จากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
4. การออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าผูถ้ ือหุ น้
เห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามมติทีนําเสนอ แต่หากมีผถู ้ ือหุน้ ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้
กรอกใบลงคะแนนทีบริ ษทั จัดให้ และยกมือขึ:นแล้วส่ งให้เจ้าหน้าที เก็บบัตรคะแนน ทั:งนี: ในการรวบรวม
ผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงเฉพาะทีไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยง
ทั:งหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่ วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย
ส่ วนผูถ้ ือหุน้ ทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นนั:น บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงบันทึกรวมไว้ใน
เครื องคอมพิวเตอร์ เพือการลงมติตามวาระไว้แล้ว
5. ประธานจะแจ้งให้ทีประชุ มทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที นับได้จะเป็ น
คะแนนเสี ยงที รวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้นที มาประชุ มด้วยตนเองและผูร้ ับ มอบ
ฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุด
ทั:งนี: บริ ษทั จะดําเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั:งในการจัดทําสรุ ปมติที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ซึ งจะยืนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนน
เสี ยงใดทีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปใน
ทิศทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย อาทิ เช่นการทําเครื องหมายทั:งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรื อทํา
เครื องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื อกํากับบริ เวณทีขีดฆ่านั:น เป็ นต้น
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ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื อบุคคลเพือเข้ารับ
การเลือกตั:งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ว่าได้เผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึง
หลักเกณฑ์และขั:นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ ทางเว็บไซด์http://www.teampcba.com
ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุน
้ จะเสนอได้ต: งั แต่วนั ที 9 ธันวาคม 2560 ถึงวันที 22 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ท่านใดเสนอเพิมเติมเข้ามา
วาระที 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560

ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครั:งที 1/2560 ประชุม
เมือวันที 20 เมษายน 2560 ซึ งรายงานดังกล่าวจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการแก้ไขหรื อไม่เห็นด้วยหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั:งที 1/2560
เมือวันที 20 เมษายน 2560
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ
เห็นด้วย 484,069,560
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
-

วาระที 2

ดังนี:
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ. 2560

ประธานชี:แจงให้ทีประชุมทราบถึงยอดขายของปี ทีผ่านมา เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สัดส่ วนรายได้
แยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และสาเหตุยอดขายทีลดลง สําหรับยอดขายปี 2560 จํานวน 1,231 ล้านบาท
เพิมขึ:น 10% จากปี ก่อน บริ ษทั มีผลกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2560 เท่ากับ 3.5 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.3
เปรี ยบเทียบกับปี 2559 มีผลขาดทุนสุ ทธิ (8.7) ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ (0.8) ของยอดขาย สําหรับรางวัลที
บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในปี นี: ได้แก่โล่ประกาศ
เกียรติคุณระดับเงินกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ทีโรงงานรังสิ ต และ ประกาศ
เกียรติบตั รการดําเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการทีโรงงานปราจีนบุรี
ประธานสอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม วาระนี:เป็ นวาระรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึงถือว่าผูถ้ ือหุ น้ รับทราบผล
การดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560
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วาระที 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สินสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2560

ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ที มพรี ซิชนั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม
2560 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว พร้อมทั:งอธิ บายเพิมเติมเกียวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญเปรี ยบเทียบกับปี 2559 และข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สิน
คําถามในระหว่างการประชุม
คุณสุริยะ สะตะ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามสรุ ปได้ดงั นี:
ถาม อัตรากําไรขั:นต้น (Gross profit margin) ในปี 2560 มี 8% อยากทราบว่าปี 2561 และต่อๆ ไปบริ ษทั จะยังคง
รักษาระดับ อัตรากําไรขั:นต้นได้หรื อเพิมขึ:นอีกได้หรื อไม่
ตอบ อัตรากําไรขั:นต้น จะขึ:นอยู่กบั สัดส่ วนการขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ทีมีอตั รากําไรแตกต่างกันค่อนข้างมาก
ซึ งบริ ษ ทั มีลูกค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ โดยสถานการณ์ปกติ อัตรากําไรขั:นต้นจะมี ค่าเฉลี ยในอัตราประมาณ
ดังกล่าวประมาณนี:
ถาม รายได้สาํ หรับปี 2561 นี:และปี ถัดๆ ไป จะมีจาํ นวนทีสู งขึ:นอีกหรื อไม่ มีวิธีการอย่างไรเพือสามารถจ่ายเงิ น
ปันผลให้ผถู ้ ือหุน้
ตอบ บริ ษทั มีนโยบายการขยายตลาดทั:งในปี นี: และปี ถัดๆไป สําหรับปี 2561 นี: บริ ษทั ได้มีการร่ วมทุนที ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเพือจะขยายตลาด และไปยังประเทศอืนๆ ผลการจากการลงทุนนี: น่าจะทําให้สัดส่ วนรายได้ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาเพิมขึ:น โดยบริ ษทั ทีได้ไปร่ วมทุนมีความสามารถในการออกแบบในด้านการสื อสาร คลืน
ความถีวิทยุ (RF ) และ IOT (Internet of things) ซึ งคาดว่าจะเป็ นประโยชน์กบั ธุ รกิจของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั มีรายได้จากหลายอุตสาหกรรม ก็อาจจะทําให้มีการผันผวนขึ:นอยู่กบั สัดส่ วนยอดขายและอัตรากําไรดังที
กล่าวข้างต้นค่อนข้างมาก บริ ษทั ประมาณการว่าหากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ รายได้ในปี 2561 เพิมขึ: นประมาณ
ร้อยละ 25 และในปี 2561 บริ ษทั มีโครงการติดตั:ง solar roof top ทีโรงงานปราจีนบุรี เป็ นการตอบสนองนโยบาย
ประหยัดพลังงานของรัฐบาล
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ: นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2560 ตามทีเสนอ
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โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ
เห็นด้วย 484,069,560
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที 4

ดังนี:
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมายและงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับรอบ
ปี บัญชี 2560

ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่าบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในแต่
ละปี สําหรับปี นี: คณะกรรมการเห็นชอบให้งดจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล
สําหรับปี 2560 เนืองจากบริ ษทั มีผลกําไรเพียง 3.5 ล้านบาทเท่านั:น
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้
ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึ งให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้งดจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,069,560 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที 5

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ีแจงในข้อบังคับ
บริ ษทั ข้อที 17 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั:งกรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย จํานวน
หนึ งในสาม การประชุมครั:งนี: มีกรรมการทีต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ
5.1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
แล้ว ซึ งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ทั:งคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การทํางานเป็ น
รายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั:ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
กรรมการอิสระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ ง และได้แจ้งประวัติในทีประชุมพร้อมเหตุผลและความจําเป็ นโดยสังเขป
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คําถามในระหว่างการประชุม
คุณณัฐนันท์ สุ ขสโมสร ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ถือหุน้ จํานวน 418 หุน้ ได้กล่าว
ขอบคุณเลขานุการและท่านประธานทีได้ช: ีแจงเกียวกับการพิจารณาเสนอท่าน ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กลับเข้ามา
ทํางานอีกวาระหนึง กล่าวว่าท่านเป็ นผูม้ ีทรงคุณวุฒิและมีความสามารถมาก แต่ตามกฏทีได้รับมอบหมายมาคือ
ไม่เห็นด้วย แต่ก็เป็ นเพียงคะแนนเสี ยงส่ วนน้อยคงจะไม่มีผลต่อคะแนนในวาระนี:
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั:ง ดร.ภิรมย์
แจ่มใส ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ ง
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,069,142 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
418 เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

5.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
แล้ว ซึ งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั:งคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การทํางานเป็ นรายบุคคล
แล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั:ง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง
และแจ้งประวัติในทีประชุมโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติแต่งตั:ง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,069,560 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

-6-

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที 6

พิจารณาแต่ งตังกรรมการเข้ าใหม่
ประธานแจ้งต่ อที ประชุ มว่าเพื อให้ภ ารกิ จการงานของบริ ษทั มี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ งขึ: น และ
รองรับการวางแผนสื บทอดตําแหน่ง ในการประชุมครั:งนี:จึงมีการเสนอกรรมการที เข้าใหม่ คือนายศุภจักร มานัส
สถิตย์ โดยให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี ชี:แจงประวัติโดยสังเขป ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความ
เห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็ นสมควรให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาแต่ งตั:ง นายศุ ภจักร มานัส
สถิตย์ เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั เพิมเติมอีก 1 ท่าน ดังนั:นคณะกรรมการบริ ษทั ทั:งหมดมีจาํ นวน
รวม 7 ท่าน
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติแต่งตั:ง นายศุภจักร มานัสสถิตย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,069,560 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที 7

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สํ าหรับปี 2561

ประธานได้เป็ นผูช้ : ี แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กาํ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 เป็ นค่าตอบแทนรายปี ทั:งคณะจํานวนไม่เกิน 2,730,000 บาทตามตาราง
เปรี ยบเทียบทีแสดงในหนังสื อเชิ ญประชุมและงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2561
คําถามในระหว่างการประชุม
คุณสุริยะ สะตะ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
ถาม การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการมาจากผลกําไรของบริ ษทั ทีเพิมขึ:น และจากการทีมีกรรมการใหม่เพิมขึ:น
มีผลประโยชน์อย่างไร
ตอบ ประธานได้ช: ีแจงว่าค่าตอบแทนกรรมการรวมทีเพิมขึ:นไม่ได้เป็ นการเพิมค่าตอบแทนให้แต่ละกรรมการ แต่
เป็ นการเพิมขึ:นเนืองจากว่ามีกรรมการใหม่เพิมขึ:น
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือหุน้ ใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึ งให้มีการลงมติ
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มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2561 ตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,069,560 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที 8

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์
เพชรมุณี
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ีแจงว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั:งดร. 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 อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรื อ นายปรี ชา สวน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ งจากบริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯในปี 2561 ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีท: งั 4 คนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์
แอสโซซิ เอทส์ จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษทั มาทําหน้าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2561 ไม่เกิน 950,000 บาท และค่าบริ การใน
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของการส่ งเสริ มการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั:งผูส้ อบบัญชีสําหรับปี 2561 และ
กําหนดค่าตอบแทนตามทีประธานเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,069,560 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง
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คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที 9
พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเปลียนแปลงชือและจํานวนกรรมการซึงมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริษัท
ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ี แจงว่าสื บเนืองจาก
วาระที 6 เพือให้ภารกิจการงานของบริ ษทั มีความคล่องตัวและประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ: น จึงขอที ประชุมพิจารณา
แก้ไขเปลียนแปลงชือและจํานวนกรรมการซึ งมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั ดังนี:
จากเดิม “ นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ นางสุ รัตน์ เพชรมุณี นางมาลิภา มานัสสถิตย์ กรรมการสองในสามคน
นี:ลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญบริ ษทั ”
เปลียนเป็ น “ กรรมการสองคนลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ยกเว้น นายชัย
จรุ งธนาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ”
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิให้แก้ไขเปลียนแปลงชื อและ
จํานวนกรรมการซึ งมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั ตามข้อความใหม่ขา้ งต้น
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลียนแปลงชือและจํานวน
กรรมการซึ งมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั ตามทีประธานเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,069,560 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที 10
อนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั ดังต่อไปนี:
ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ีแจงว่าเพือรองรับ
การขยายการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมมากยิงขึ:น จึงเสนอทีประชุมพิจารณาแก้ไข
เพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั
10.1 เพิมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากเดิมจํานวน 55 ข้อเพิมเป็ นจํานวน 60 ข้อ มีรายละเอียดดังนี:
56. ออกแบบ ติดตั:งงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมระยะไกล ระบบโครงข่ายสื อสาร ระบบมิเตอร์วดั

ค่าพลังงานไฟฟ้ าทีควบคุมระยะไกล
57. ประกอบกิจการทีปรึ กษา ออกแบบ พัฒนา จําหน่าย ติดตั:งซอฟท์แวร์ทุกประเภท
58. ลงทุน (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม) ในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ทั:งในประทศและต่างประเทศ
โดยการลงทุนด้วยเงินสด ทรัพย์สิน การให้กยู้ ืม การให้หลักประกัน หรื อการให้สินเชือประเภทอืน
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59. ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์เกียวกับพลังงาน เช่น เครื องกําเนิ ดไฟฟ้ า สายส่ งไฟฟ้ า และ

อุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้อง
60. ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล
พลังงานชีวภาพ พลังงานไอนํ:า พลังงานความร้อน พลังงานลม พลังงานนํ:า พลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานทดแทนอืนๆ
10.2 แก้ไขข้อความเพิมเติมในวัตถุประสงค์ขอ้ 37
จากเดิม “ประกอบกิจการประมูลเพือขายสิ นค้าและรับจ้างทําของ ตามวัตถุทีประสงค์ท: งั หมดให้แก่
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่ วนราชการ และองค์การของรัฐ
แก้ไขเป็ น “ประกอบกิจการประมูลเพือขายสิ นค้าและรับจ้างทําของ ให้บริ การ ตามวัตถุทีประสงค์
ทั:งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิ ติบุคคล ส่ วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
ระหว่างประเทศ”
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นใน
ทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 3
(วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั ตามทีประธานเสนอ

มติ

โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,069,560 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง
วาระที 11

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณาเรืองอืน ๆ
ไม่มีผถู้ ือหุ น้ ซักถาม ประธานจึงขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั:งที

1/2561
ปิ ดประชุมเวลา 11.20 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานทีประชุมฯ
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