รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
……………………………………………………………………………..
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สาขา บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่
3 ถนนธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เริ่มประชุ มเวลา 10.00 น.
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มี 637,063,385
หุ น้ มีผถู ้ ือหุ น้ ทั้งหมด 2,317 คน วันนี้มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 16 ราย นับจํานวนหุน้ ได้
167,100,771 หุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุมจํานวน 12 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 317,941,155 หุ น้ รวม
ทั้งสิ้ น 28 ราย นับจํานวนหุน้ รวมได้ 485,041,926 หุน้ เท่ากับร้อยละ 76.14 เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้
ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35
ประธานได้แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั และผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
1.
ดร.ภิรมย์

2.

นายมงคล

3.

นายชัย

4.

นางสุ รัตน์

5.

นางมาลิภา

แจ่มใส

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
จรุ งธนาภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
เพชรมุณี
กรรมการ เลขานุการบริ ษทั และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายค่าจ้าง
และผลประโยชน์ และรักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
มานัสสถิตย์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สารสนเทศ
-1-

6.
7.

นายศุภจักร
นายจักรพันธ์

มานัสสถิตย์
มานัสสถิตย์

กรรมการ ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี่ ยงและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

คณะกรรมการของบริ ษ ทั มี ท้ งั หมด 7 ท่ า น สัด ส่ ว นในการเข้าร่ ว มประชุ ม เท่ า กับ 100% ของ
กรรมการทั้งหมด
ผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็ นสักขีพยานในที่ประชุม
1) คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์
จํากัด
2) คุณธีระวุฒิ เหล่านภากุล ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์
จํากัด
ประธานมอบหมายให้ นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงวิธีการ
ลงคะแนนและนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยง หนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
2. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อง
นั้นมิได้นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยง
เห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
4. การออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าผูถ้ ือ
หุน้ เห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามมติที่นาํ เสนอ แต่หากมีผถู ้ ือหุน้ ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริ ษทั จัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่ งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ใน
การรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจาก
คะแนนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
ส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ที่ทาํ หนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ นั้น บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงบันทึกรวม
ไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์เพือ่ การลงมติตามวาระไว้แล้ว
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5. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นบั ได้จะ
เป็ นคะแนนเสี ยงที่รวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับ
มอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จาํ นวนหุ น้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด
ทั้งนี้ บริ ษทั จะดําเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทําสรุ ปมติ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ซึ่งจะยืน่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตร
ลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนน
เสี ยงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย อาทิ เช่นการทําเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่
เห็นด้วย หรื อทําเครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกํากับบริ เวณ
ที่ขีดฆ่านั้น เป็ นต้น
ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ว่า
ได้เผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และ
เผยแพร่ ทางเว็บไซด์http://www.teampcba.com ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุน้ จะเสนอได้ต้ งั แต่13 ธันวาคม
2561 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมแล้ว
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการแก้ไขหรื อไม่เห็นด้วยหรื อไม่ เมื่อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 485,041,926 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

ครั้งที่

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2561

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปี ที่ผา่ นมา เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สัดส่ วน
รายได้แยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สําหรับยอดขายปี 2561 จํานวน 1,919 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ
ปี 2560 จํานวน 1,231 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 56% จากปี ก่อน บริ ษทั มีผลกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2561 เท่ากับ 14.7 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.8 เปรี ยบเทียบกับปี 2560 มีผลกําไรสุ ทธิ 3.5 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.3 ของ
ยอดขาย บริ ษทั ฯได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบตั ิเหตุจาก
การทํางานให้เป็ นศูนย์ที่โรงงานปราจีนบุรี
และได้จดั ตั้งบริ ษทั โดยการร่ วมทุนกับบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ (Electronic Manufacturing Services “ EMS “) ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อเดือนมีนาคม 2561
และมีการลงทุนในเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตประมาณ 36 ล้านบาท และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ ง ( Solar Rooftop) ประมาณ 14 ล้านบาททําให้บริ ษทั สามารถประหยัดการใช้
ไฟฟ้าได้
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็ นวาระรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึงถือว่าผูถ้ ือหุน้
รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชนั่ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดง
ฐานะการเงิน อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญเปรี ยบเทียบกับปี 2560 และข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สิน
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ในที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 488,640,826 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

อนึ่ง มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติมในวาระนี้
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับ
รอบปี บัญชี 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริ ษทั มีผลกําไรน้อยประมาณ 14.7 ล้านบาทเท่านั้น และมี
ขาดทุนสะสมยกมา คณะกรรมการจึงเสนองดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561
คําถามในระหว่างการประชุม
คุณสุ ริยะ สะตะ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามสรุ ปได้ดงั นี้
ถาม ในปี 2562 บริ ษทั สามารถทํากําไรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และสามารถจ่ายเงินปั นผลในปี 2562 ได้หรื อไม่ รายได้
ในปี 2562 เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
ตอบ โดยภาพรวมประมาณการรายได้สาํ หรับปี 2562 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2561 พอสมควร และหากบริ ษทั
สามารถผลิตได้ครบ และทํากําไรได้ดีกจ็ ะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้
ถาม กําไรขั้นต้นในไตรมาสที่1 ปี 2562 จะมีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับไตรมาสสี่ 4 ปี 2561 หรื อไม่
ตอบ น่าจะใกล้เคียงกัน
ถาม บริ ษทั ร่ วมทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีผลขาดทุนประมาณ 14 ล้านบาท ที่มีสาเหตุจากการผลิตและส่ ง
มอบสิ นค้าไม่ทนั ซึ่งอยูร่ ะหว่างปรับปรุ งนั้น คาดว่าจะปรับปรุ งได้เมื่อไหร่
ตอบ จุดประสงค์หลักในการที่บริ ษทั เข้าร่ วมทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อต้องการได้คาํ สัง่ ซื้อจาก
ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กามา เพื่อนํามาผลิตเองที่ประเทศไทย จะทําให้มียอดขายเพิม่ มากขึ้น สําหรับ
ประเด็นดังกล่าวบริ ษทั ต้องการปรับปรุ งการผลิตให้ได้เร็วที่สุด แม้จะยังทําไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ แต่ได้
วางแผนไว้วา่ จะต้องพยายามดําเนินการให้เสร็ จภายในปี 2562 โดยการส่ งพนักงานคนไทยเข้าไปช่วยเหลือ
ในด้านการผลิต อาจจะยังคงมีผลขาดทุนอยูบ่ า้ งซึ่งก็ตอ้ งใช้เวลาพอสมควร
ถาม อายุลูกหนี้การค้าที่เกินช่วง 3 เดือนขึ้นไป จํานวน 200-300 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี
2561 ชี้แจงว่าได้มีการชําระมาแล้ว เป็ นจํานวนร้อยกว่าล้านบาท ไม่ทราบว่าลูกหนี้ส่วนที่เหลือจะเก็บได้
เมื่อไรและจะเป็ นหนี้สูญหรื อไม่
ตอบ ลูกหนี้ที่คงค้างชําระในส่ วนที่เกิน 3 เดือนนั้น ส่ วนมากมาจากวัตถุดิบที่ส่งไปขายให้กบั บริ ษทั ร่ วมที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่เนื่องจากการผลิตยังไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งบริ ษทั ยังต้องช่วยปรับปรุ งและ
คาดว่าไม่เป็ นหนี้สูญ
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ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ในที่
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้จดั สรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 488,898,626 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
บัตรเสี ย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
อนึ่ง มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงใน
ข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 17 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่าง
น้อย จํานวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ 2 ท่าน คือ
5.1 คณะกรรมการบริ ษัท ได้พิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหา และกํา หนด
ค่าตอบแทนแล้ว ซึ่ งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การ
ทํางานเป็ นรายบุคคลแล้วเห็ นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระกลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุ มพร้ อมเหตุผลและความจําเป็ น
โดยสังเขป
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่เมื่อไม่มีผถู ้ ือ
หุ น้ ในที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 488,898,626 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
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งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0
0

5.2 คณะกรรมการบริ ษัท ได้พิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหา และกํา หนด
ค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การทํางาน
เป็ นรายบุคคลแล้วเห็ นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางมาลิภา มานัสสถิ ตย์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ในที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางมาลิภา มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 488,898,626 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที่ 6

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

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สํ าหรับปี 2562

ประธานได้เป็ นผูช้ ้ ีแจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กาํ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 เป็ นค่าตอบแทนรายปี ทั้งคณะจํานวนไม่เกิน 2,730,000 บาทตามตาราง
เปรี ยบเทียบที่แสดงในหนังสื อเชิญประชุมและงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2562
คําถามในระหว่างการประชุม
คุณปิ ยะพงศ์ ปิ ยะตระกูลรัตน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามสรุ ปได้ดงั นี้
ถาม ค่าบําเหน็จกรรมการ นโยบายบริ ษทั มีการจ่ายอย่างไร
ตอบ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ช้ ีแจงว่าค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
1. ค่าตอบแทนกรรมการ จะจ่ายเหมือนกับค่าเงินเดือน คือเป็ นค่าใช้จ่ายคงที่ซ่ ึงคงเดิมมาตลอด
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2. ค่าบําเหน็จกรรมการ จะจ่ายตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั โดยจะพิจารณาจากผลกําไรและการ
จ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะเป็ นสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกันทุกปี สําหรับปี 2561 ผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้
เงินปั นผล กรรมการก็ไม่ได้รับค่าบําเหน็จกรรมการเช่นกัน
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ในที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษทั และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2562 ตามที่เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 488,898,626 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย

วาระที่ 7

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

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งดร. วิรัช อภิเมธีธาํ รง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 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 อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ่งจากบริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัดเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯในปี 2562 ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีท้ งั 4 คนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั สํานักงาน ดร.
วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั มาทําหน้าที่ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2562 ไม่เกิน 1,125,000 บาท และ
ค่าบริ การในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการส่ งเสริ มการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่เมื่อไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ในที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ
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มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2562
และกําหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย 488,898,626 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที่ 8

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

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
คําถามในระหว่างการประชุม
คุณสุ ริยะ สะตะ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามสรุ ปได้ดงั นี้

ถาม ค่าเงินบาทมีผลกระทบกับบริ ษทั หรื อไม่
ตอบ เนื่องด้วยบริ ษทั ซื้อวัตถุดิบและขายเป็ นสกุลเงิน US ดอลล่าร์ เช่นเดียวกันจึงเป็ นไปตามการบริ หาร
อัตราแลกเปลี่ยนแบบเสี่ ยงตํ่า หรื อแบบธรรมชาติ (Natural Hedge ) ซึ่งอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่
ไม่มาก
ถาม ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ที่มีประกาศ
เปลี่ยนแปลง บริ ษทั จะบันทึกในปี 2562 หมดทั้งจํานวนหรื อไม่
ตอบ บริ ษทั จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์พนักงานเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและความเห็น
ของผูส้ อบบัญชี โดยจะบันทึกทั้งจํานวนในปี 2562 ซึ่งจะมีผลทําให้ผลกําไรลดลง
คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข เป็ นผุร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามสรุ ป
ได้ดงั นี้
ถาม บริ ษทั ได้เข้าไปเป็ นแนวร่ วมการต่อต้านทุจริ ตคอรัปชัน่ ภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2556 อยากทราบว่ามี
การรับรองจาก CAC (Coalition Against Corruption) หรื อไม่
ตอบ ยังไม่ได้รับรอง แต่แม้บริ ษทั ยังไม่ได้การรับรองเป็ นทางการ แต่บริ ษทั ยินดีและได้ให้ความร่ วมมือมา
ตลอด
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ถาม บริ ษทั อยากให้มีการรับรองในอนาคตหรื อไม่
ตอบ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่าทางบริ ษทั ได้มีการพิจารณามาโดยตลอด เนื่องจากการรับรองมี
ขั้นตอนมากพอสมควรและบริ ษทั ยังมีขอ้ ติดขัดที่ตอ้ งแก้ไขเพิ่มเติม ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างดําเนินการแก้ไขข้อ
ที่ติดขัดให้นอ้ ยลงซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ในการเตรี ยมความพร้อม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธานจึงขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ติดตามผลงานของบริ ษทั มาโดยตลอด และ
กล่าวปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562
ปิ ดประชุ มเวลา 11.30 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานที่ประชุมฯ
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