รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครังที 1/2563
บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
……………………………………………………………………………..
เวลาและสถานที
ประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2563 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 ได้กล่าวต้อนรับผู ้
ถือหุน้ ทีมาประชุมและได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทั:งหมดของบริ ษทั มี 637,063,385
หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ ทั:งหมด 2,059 คน วันนี:มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 18 ราย นับจํานวนหุ ้นได้
177,280,453 หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุมจํานวน 12 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 308,019,860 หุน้ รวม
ทั:งสิ:น 30 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 485,300,313 หุน้ เท่ากับร้อยละ 76.18 เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหุน้
ทั:งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35
ประธานได้แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั และผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมประชุม ดังนี:
คณะกรรมการบริ ษทั
1.
นางมาลิภา

2.

นายมงคล

3.

ดร.ภิรมย์

4.
5.

นายศุภจักร
นายชัย

มานัสสถิตย์

กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี ยง และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
สารสนเทศ
กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง
แจ่มใส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี ยง
มานัสสถิตย์ กรรมการ ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ ษทั
จรุ งธนาภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง
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6.

นางสุ รัตน์

เพชรมุณี

7.

นายจักรพันธ์

มานัสสถิตย์

กรรมการ เลขานุการบริ ษทั และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายค่าจ้าง
และผลประโยชน์ และรักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
ประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี ยงและ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

คณะกรรมการของบริ ษ ทั มี ท: งั หมด 7 ท่า น สัด ส่ ว นในการเข้าร่ ว มประชุ ม เท่า กับ 100% ของ
กรรมการทั:งหมด
ผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็ นสักขีพยานในทีประชุม
1) คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์
จํากัด
2) คุณพนาวรรณ สิ ทธิรัตนสกุล ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิ
เอทส์ จํากัด
ประธานมอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ีแจงวิธีการ
ลงคะแนนและนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ีมาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังนี:
1. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยง หนึงเสี ยงต่อหนึงหุ ้น
2. ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื องอันใด ผูถ้ ือหุ้นจะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื อง
นั:นมิได้นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั:งกรรมการ
3. การออกเสี ยงลงมติใดๆ
หรื อการอนุมตั ิกิจการใดในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยง
เห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
4. การออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าผูถ้ ือ
หุน้ เห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามมติทีนําเสนอ แต่หากมีผถู ้ ือหุน้ ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยงให้กรอกใบลงคะแนนทีบริ ษทั จัดให้ และยกมือขึ:นแล้วส่ งให้เจ้าหน้าทีเก็บบัตรคะแนน ทั:งนี:ใน
การรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงเฉพาะทีไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออกจาก
คะแนนเสี ยงทั:งหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย
ส่ วนผูถ้ ือหุน้ ทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ นั:น บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงบันทึกรวม
ไว้ในเครื องคอมพิวเตอร์เพือการลงมติตามวาระไว้แล้ว
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5. ประธานจะแจ้งให้ทีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนทีนับได้จะ
เป็ นคะแนนเสี ยงทีรวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับ
มอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด
ทั:งนี: บริ ษทั จะดําเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั:งในการจัดทําสรุ ปมติ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ซึงจะยืนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตร
ลงคะแนนเสี ยงใดทีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนน
เสี ยงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย อาทิ เช่นการทําเครื องหมายทั:งในช่องเห็นด้วยและไม่
เห็นด้วย หรื อทําเครื องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชือกํากับบริ เวณ
ทีขีดฆ่านั:น เป็ นต้น
ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชือ
บุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั:งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ว่า
ได้เผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงหลักเกณฑ์และขั:นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และ
เผยแพร่ ทางเว็บไซด์http://www.teampcba.com ของบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุ ้นจะเสนอได้ต:งั แต่ 9 ธันวาคม
2562 ถึงวันที 22 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดเสนอเพิมเติมเข้ามา
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2562

ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครั:งที 1/2562
ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2562 ซึงรายงานดังกล่าวจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมแล้ว
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรื อไม่เห็นด้วยหรื อไม่ เมือไม่
มีผูถ้ ือหุ้นในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
1/2562 เมือวันที 26 เมษายน 2562
โดยมีผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 481,800,213
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

ครั:งที

วาระที 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562

ประธานชี:แจงให้ทีประชุมทราบถึงยอดขายของปี ทีผ่านมา เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สัดส่ วน
รายได้แยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สําหรับยอดขายปี 2562 จํานวน 2,153 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ
ปี 2561 จํานวน 1,919 ล้านบาท เพิมขึ:น 12% จากปี ก่อน บริ ษทั มีผลกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2562 เท่ากับ 7.6 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.3 เปรี ยบเทียบกับปี 2561 มีผลกําไรสุ ทธิ 14.7 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.8 ของ
ยอดขาย สาเหตุทียอดขายในปี 2562 เพิมขึ:น 12% แต่มีผลกําไรสุ ทธิทีตํากว่าปี 2561 เนืองจากบริ ษทั มีการตั:ง
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึ:นจํานวน 25 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ทีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวันที 5 เมษายน 2562 มีผลกําไรขั:นต้นของสิ นค้าแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ทีมีผลกําไรแตกต่างกัน และอัตราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ:น
สําหรับในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ได้เริ มใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ ( Automation ) ในสายการผลิต
(Process Line) จํานวน 1 Line มีการใช้เครื องตรวจนับวัตถุดิบโดยใช้รังสี (X-Ray Counter )เพือเพิม
ประสิ ทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดจํานวนพนักงานในการผลิต เป็ นต้น
ประธานสอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม วาระนี:เป็ นวาระรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึงถือว่าผูถ้ ือหุน้
รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
วาระที 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2562

ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพรี ซิชนั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31
ธันวาคม 2562 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว พร้อมทั:งอธิบายเพิมเติมเกียวกับตัวเลขในงบแสดง
ฐานะการเงิน อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญเปรี ยบเทียบกับปี 2562 และข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สิน
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ: นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 485,300,313 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

อนึง มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมเติมในวาระนี:

วาระที 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมายและงดจ่ ายเงินปันผลสําหรับ
รอบปี บัญชี 2562

ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่าเนืองจากบริ ษทั มีผลกําไรน้อยประมาณ 7.6 ล้านบาทเท่านั:น และมี
ขาดทุนสะสมยกมา คณะกรรมการจึงเสนองดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ในที
ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ

วาระที 5

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้จดั สรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 485,300,313 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
พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ

ประธานชี:แจงในข้อบังคับบริ ษทั ข้อที 17 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั:ง
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย จํานวนหนึงในสาม การประชุมครั:งนี:มีกรรมการทีต้องออกตาม
วาระ 2 ท่าน คือ
5.1 คณะกรรมการบริ ษัท ได้พิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหา และกํา หนด
ค่าตอบแทนแล้ว ซึ งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ทั:งคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การ
ทํางานเป็ นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั:ง นายชัย จรุ งธนาภิบาล กรรมการอิสระกลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง และได้แจ้งประวัติในทีประชุมพร้อมเหตุผลและความจําเป็ นโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
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มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั:ง นายชัย จรุ งธนาภิบาลให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
โดยมีผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 485,299,895 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 ษัท ได้พิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหา และกํา หนด
ค่าตอบแทนแล้ว ซึงได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั:งคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การทํางาน
เป็ นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั:ง นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
อีกวาระหนึง และแจ้งประวัติในทีประชุมโดยสังเขป
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติแต่งตั:ง นางสุ รัตน์ เพชรมุณี ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
โดยมีผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 485,300,313 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที @

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

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สํ าหรับปี 2563

ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอแก้ไข
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 ประธานจึงได้เรี ยนเชิญ ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ประธานคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูช้ : ีแจงในลําดับต่อไป
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนได้ช: ีแจงต่อทีประชุมให้ทราบดังนี: คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการประชุมหารื อในช่วงเช้าของ
วันนี:และมีมติสมัครใจลดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ทั:งคณะ ลงกึงหนึงของค่าตอบแทนกรรมการทั:งหมด
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เพือลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดังนั:นค่าตอบแทนกรรมการทั:งคณะประจําปี
2563จะเปลียนจากจํานวน 2,730,000 บาท เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บาท และงดจ่ายค่าบําเหน็จ
กรรมการสําหรับปี 2563 บริ ษทั จะดําเนินการแจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ผ่านเวปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการ
ประชุมวันนี:
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษทั และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2563 ตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 485,300,313 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

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ีแจงว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั:งดร. 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 ghij คนใดคนหนึงจากบริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัดเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯในปี 2563 ในกรณีทีผูส้ อบบัญชีท: งั 4 คนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั สํานักงาน ดร.
วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของบริ ษทั มาทําหน้าทีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2563 ไม่เกิน 1,125,000
บาท และค่าบริ การในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของการส่ งเสริ มการลงทุน ฉบับละไม่เกิน
30,000 บาท ซึงในปี นี:ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเท่ากับปี ทีแล้ว
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
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มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั:งผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2563
และกําหนดค่าตอบแทนตามทีประธานเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 485,300,313 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

พิจารณาเรื องอืน ๆ
ไม่มี

คําถามในระหว่างการประชุม
คุณ รั ตนา ตันสกุล ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อ
ซักถามสรุ ปได้ดงั นี:
ถาม การปรับปรุ งระบบควบคุมอัติโนมัติในสายการผลิต ( Line Automation) จากปั จจุบนั จํานวน i line
ในอนาคตจะเพิมขึ:นจํานวนเท่าใด และบริ ษทั ได้มีการบริ หารจัดการเรื องแรงงานทีลดลงอย่างไร
ตอบ ในการลงทุนนําระบบควบคุมอัติโนมัติในสายการผลิต ( Line Automation) นั:นขึ:นอยูก่ บั คําสังซื:อของ
ลูกค้าเป็ นหลัก และต้องพิจารณาในด้านการคุม้ ทุนกับการลงทุนด้วยหรื อไม่ บริ ษทั ได้เริ มใช้ระบบแขนกล
(Robot) มาทํางานแทนคน ซึงจัดอยูใ่ นประเภทระบบกึงควบคุมอัติโนมัติ (Semi Automation) อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ไม่มีนโยบายหากใช้ระบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติแล้วจะเลิกจ้างพนักงาน จึงไม่ได้มีผลกระทบกับ
ปัญหาแรงงานในอนาคต
ถาม จากคําชี:แจงในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นปี mng2 ได้อธิบายว่า “จุดประสงค์หลักในการทีบริ ษทั เข้า
ร่ วมทุนทีประเทศสหรัฐอเมริ กาเพือต้องการได้คาํ สังซื:อจากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กามาเพือนํามาผลิต
เองทีประเทศไทย จะทําให้มียอดขายเพิมมากขึ:น สําหรับประเด็นดังกล่าวบริ ษทั ต้องการปรับปรุ งการผลิต
ให้ได้เร็ วทีสุ ด แม้จะยังทําไม่ได้ตามทีคาดหวังไว้ แต่ได้วางแผนไว้วา่ จะต้องพยายามดําเนินการให้เสร็ จ
ภายในปี 2562 โดยการส่งพนักงานคนไทยเข้าไปช่วยเหลือในด้านการผลิต อาจจะยังคงมีผลขาดทุนอยูบ่ า้ ง
ซึงก็ตอ้ งใช้เวลาพอสมควร” อยากทราบว่าตอนนี:ได้บรรลุวตั ถุประสงค์น: ีแล้วหรื อยัง
ตอบ การทีบริ ษทั ได้ไปร่ วมลงทุนทีประเทศสหรัฐอเมริ กานั:น บริ ษทั ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมือวันที 24
กุมภาพันธ์ 2563 ให้ทราบว่าบริ ษทั ได้ใช้สิทธิในการขายหุน้ คืนทีถืออยูท่ งั หมด สัดส่ วนร้อยละ 20 ของ
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จํานวนหุ ้นทีชําระ หรื อคิดเป็ นเงินลงทุน 1.08 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในบริ ษทั ร่ วม Team Precision
America LLCโดยผ่านบริ ษทั ย่อย TPA Holding LLC สาเหตุทียกเลิกการร่ วมทุนเนืองจากผลการดําเนิ นงาน
ของ บริ ษทั ร่ วมไม่ได้เป็ นไปตามแผนและเป้าหมายตามทีได้ตกลงกันไว้ และยังไม่ได้ประสิ ทธิภาพในการ
ทํางานเท่าทีควร ซึงตามข้อสัญญาทีได้ตกลงไว้วา่ ภายใน 2 ปี บริ ษทั สามารถเลือกทีจะร่ วมลงทุนต่อหรื อขาย
หุน้ คืนได้
ถาม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 9 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นจํานวนเงิน 33 ล้านบาท
แต่ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุนคงเหลือ 6.8 ล้านบาท บริ ษทั สามารถเอาเงินลงทุนกลับคืนมาได้
หรื อไม่
ตอบ ตามข้อสัญญาทีตกลงกันบริ ษทั สามารถขายหุน้ คืนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมได้
ถาม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 7 สิ นค้าคงเหลือ บริ ษทั ได้ต: งั ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง ในปี
2561 และปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 45 และ ug ล้านบาท ตามลําดับ ไม่ทราบว่าคณะกรรมการมีนโยบายทําให้
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงได้มากกว่านี:อีกไหม
ตอบ ในแต่ละปี บริ ษทั ได้ต: งั ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าตามนโยบายบัญชีของบริ ษทั และสําหรับปี 2563 บริ ษทั
กําลังทบทวนนโยบายเกียวกับการตั:งค่าเผือมูลค่าสิ นค้าคงเหลือรวมถึงการบริ หารจัดการ
ถาม เรื องสถานการณ์โควิดจะส่ งผลกระทบกับบริ ษทั ด้านใดบ้าง
ตอบ ทีผ่านมา บริ ษทั ได้มีนโยบายในการกระจายความเสี ยงทั:งในระดับผลิตภัณฑ์ และแต่ละทวีป จาก
ผลของเชื:อไวรัสโควิด มีผลกระทบกับบริ ษทั ทั:งในด้านบวกและด้านลบ กล่าวคือลูกค้าบางรายจะมีการแก้ไข
เพิมยอดสังซื:อ ในขณะเดียวกันก็มีลูกค้าขอเลือนการส่ งสิ นค้าออกไป ลูกค้าบางรายทีทําเกียวกับผลิตภัณฑ์
รถยนต์ได้ปิดโรงงานชัวคราว ทั:งนี:ข: ึนอยูก่ บั ประเภทของสิ นค้า ซึงโดยภาพรวม ณ ขณะนี:ยงั ถือว่ามี
ผลกระทบลบมากกว่าผลบวก โดยบริ ษทั ได้แจ้งให้กบั พนักงานทราบเกียวกับสถานการณ์โควิด (COVID 19) อย่างสมําเสมอ และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลง ส่ วนการคาดการณ์ถึงสิ: นปี นี: น: นั เนื องจากบริ ษทั ได้
มีการส่ งสิ นค้าออกไปทัวโลกซึงยังคงมีความไม่แน่นอน จึงไม่สามารถประมาณการได้ ณ ขณะนี: บริ ษทั ยัง
ต้องเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
ถาม ในด้าน Supply Chain มีปัญหาด้านวัตถุดิบหรื อไม่
ตอบ มีผลกระทบบ้างแต่ไม่รุนแรงเท่ากับด้านการตลาดส่ งออก
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธานจึงขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีติดตามผลงานของบริ ษทั มาโดยตลอด และ
กล่าวปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั:งที 1/2563
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานทีประชุมฯ
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