รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564
บริ ษทั ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน)
……………………………………………………………………………..
เวลาและสถานที
ประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2564 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 ้
ถือหุ น้ ที มาประชุมและได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทั:งหมดของบริ ษทั มี 637,063,385
หุน้ มีผถู ้ ือหุ น้ ทั:งหมด 1,841 คน วันนี: มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 15 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้
201,405,366 หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุมจํานวน 12 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 282,598,060 หุน้ รวม
ทั:งสิ:น 27 ราย นับจํานวนหุ ้นรวมได้ 484,003,426 หุน้ เท่ากับร้อยละ 75.97 เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวน
หุน้ 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 ัท มี ท: ังหมด 7 ท่ า น สัด ส่ ว นในการเข้า ร่ ว มประชุ ม เท่ า กับ 100% ของ
กรรมการทั:งหมด
ผูร้ ับเชิญเข้าร่ วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็ นสักขีพยานในทีประชุม
1) คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์
จํากัด
2) คุณพนาวรรณ สิ ทธิ รัตนสกุล 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 หนึ งเสี ยงต่อหนึ งหุ ้น
2. ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื อง
นั:นมิได้นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั:งกรรมการ
3. การออกเสี ยงลงมติใดๆ
หรื อการอนุมตั ิกิจการใดในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยง
เห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
4. การออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ถือว่าผูถ้ ือ
หุน้ เห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามมติทีนําเสนอ แต่หากมีผถู ้ ือหุน้ ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยงให้กรอกใบลงคะแนนทีบริ ษทั จัดให้ และยกมือขึ:นแล้วส่ งให้เจ้าหน้าทีเก็บบัตรคะแนน ทั:งนี:
ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงเฉพาะทีไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หักออก
จากคะแนนเสี ยงทั:งหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่ วนทีเหลือจะถือว่าเป็ 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. ประธานจะแจ้งให้ทีประชุ มทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนทีนับได้จะ
เป็ นคะแนนเสี ยงทีรวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับ
มอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุ ด
ทั:งนี: บริ ษทั จะดําเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั:งในการจัดทําสรุ ปมติ
ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2564 ซึ งจะยืนต่ อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยบัตร
ลงคะแนนเสี ยงใดที ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนน
เสี ยงไปในทิ ศทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย อาทิ เช่ นการทําเครื องหมายทั:งในช่ องเห็นด้วยและไม่
เห็นด้วย หรื อทําเครื องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชือกํากับบริ เวณ
ทีขีดฆ่านั:น เป็ นต้น
ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระประชุ มและเสนอชื อ
บุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั:งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 ว่า
ได้เผยแพร่ ให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั:นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรั พย์ และ
เผยแพร่ ท างเว็บ ไซด์http://www.teampcba.com ของ บริ ษ ัท โดยผูถ้ ื อ หุ ้นจะเสนอได้ต: งั แต่ 15
ธันวาคม 2563 ถึงวันที 28 มกราคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิมเติมเข้ามา
วาระที 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2563

ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ครั:งที 1/2563
ประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2563 ซึ งรายงานดังกล่าวจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการแก้ไขหรื อไม่เห็นด้วยหรื อไม่
คุ ณ รั ต นา ตัน สกุ ล ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะจากสมาคมส่ ง เสริ มผูล้ งทุ น ไทย ได้เ สนอแนะให้แ ก้ไ ข
เพิมเติมโดยขอให้ระบุในวาระใดที มีคาํ ถามระหว่างการประชุมว่า ” มีคาํ ถามระหว่างการประชุม บริ ษทั ขอ
รวบรวมตอบในตอนท้ายของรายงานการประชุม “
ประธานแถลงรับทราบและจะนําไปปรับปรุ งพร้อมกล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา
จากนั:นประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการแก้ไขเพิมเติมอีกหรื อไม่ เมือ
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
1/2563 เมือวันที 27 เมษายน 2563
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
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ครั:งที

วาระที 2

เห็นด้วย 484,003,426 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
พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563

ประธานชี:แจงให้ทีประชุมทราบถึงยอดขายของปี ทีผ่านมา เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สําหรับ
ยอดขายปี 2563 จํานวน 1,867 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2562 จํานวน 2,153 ล้านบาท ลดลง 13% จากปี
ก่อน บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ สาํ หรับปี 2563 เท่ากับ 16.2 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.87 เปรี ยบเทียบกับ
ปี 2562 ทีมีผลกําไรสุทธิ 7.6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.35 ของยอดขาย โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ถอน
การลงทุนกับบริ ษทั ร่ วมทีประทศสหรัฐอเมริ กา และได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายจึงทําให้มีผลขาดทุน และหากไม่
รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริ ษทั จะมีผลกําไรประมาณ 53 ล้านบาท หรื อ 2.8 % จากยอดขาย
สําหรับในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ได้เริ มใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ ( Automation ) ในสายการผลิต
(Process Line) เป็ นบางส่ วนทีสามารถใช้เครื องแทนคน และปรับปรุ งด้านการผลิต จึงมีผลทําให้ค่าใช้จ่าย
ส่วนทีเกียวข้องกับการผลิตลดลงไปประมาณ 22 %
ชี: แจงสัดส่ วนรายได้ตามแต่ภูมิภาคเมือเที ยบกับปี ก่อน โดยภูมิภาคยุโรป มียอดขายลดลง 269
ล้านบาท จาก 828 ล้านบาท ในปี 2562 เหลือเพียง 559 ล้านบาท ในปี 2563 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์โค
วิด ของสิ นค้าผลิตทีมีราคาค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายรู ป เครื องเสี ยง สําหรับภูมิภาคสหรัฐอเมริ กา มี
ยอดขายเพิ มขึ: นประมาณ 19 ล้านบาท จาก 851 ล้านบาท ในปี 2562 เพิมเป็ น 870 ล้านบาท ในปี 2563 โดย
เพิมจากสิ นค้าที เกี ยวกับเวชภัณฑ์ และอาหารต่ างๆ ส่ วนรายได้ของภูมิภาคเอเชี ย ลดลงเล็กน้อย จาก 474
ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 438 ล้านบาท ในปี 2563
ชี:แจงสัดส่ วนรายได้แยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เมือเทียบกับปี ก่อน โดยรวมแล้วสัดส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกับปี ก่อน
โดยภาพรวมผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ในปี 2563 ถ้าไม่นับ รวมผลการดําเนิ นงานที ได้ไป
ลงทุ นที สหรั ฐ อเมริ กา บริ ษ ทั จะมี ผ ลกระทบเพี ย งเล็กน้อ ยในไตรมาสที 1 กับ ไตรมาส 2 และผลการ
ดําเนิ นการของบริ ษทั เริ มดีข: ึนในไตรมาสที 3 และ 4 ตามลําดับ
ประธานสอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ น้
ซักถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ นเพิ มเติ ม วาระนี: เ ป็ นวาระรั บ ทราบ ไม่ ต้อ งมี การลงมติ จึ งถื อ ว่ าผูถ้ ื อหุ ้ น
รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563
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วาระที 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2563

ประธานแจ้งต่อที ประชุ มว่างบการเงิ นรวมของ บมจ.ที มพรี ซิชนั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31
ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว พร้อมทั:งอธิ บายเพิมเติมเกียวกับตัวเลขในงบแสดง
ฐานะการเงิ น กําไรขั:นต้น อัตราส่ วนทางการเงิ นที สําคัญเปรี ย บเที ยบกับปี 2562 และข้อมูลการลงทุนใน
ทรัพย์สิน
ในระหว่างการประชุมประธานและคณะกรรมการได้ตอบคําถามของคุณรัตนา ตันสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจาก
สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ทีได้ส่งคําถามมาทาง e-mail ของบริ ษทั โดยสรุ ปได้ดงั นี:
คําถาม
คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

ในรายงานประจําปี หน้า52 ค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและกรรมการ เพิมสู งขึ:นจากปี ก่อนร้อย
ละ 48 ขอทราบถึงสาเหตุทีเพิมค่าใช้จ่ายส่ วนนี:
เพิมขึ:นเนื องมาจากการตั:งหนี: สูญจํานวน 62 ล้านบาท และขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ งบริ ษทั ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื องมาโดยตลอด
ในรายงานประจําปี หน้า 67 หนี: สูญเพิมขึ:นมาก และจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 หน้า
92 ทีกล่าวถึงมติให้โอนสิ ทธิ ในการชําระเงินในลูกหนี: การค้า Team Precision America LLC
จํานวน 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ให้กบั บริ ษทั ย่อย ในมูลค่า 3.50 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา มีกาํ หนดชําระคืนให้เสร็ จสิ: นภายใน 1 มิถุนายน 2568 ทั:งนี:บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั
จํากัด (มหาชน) ได้บนั ทึกรับรู ้หนี:สูญจํานวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ( 61.77 ล้านบาท)
ในงบการเงินปี 2563 แล้ว อยากทราบว่าเหตุใดบริ ษทั ฯ จึงตั:งเผือสงสัยหนี:สูญทั:งจํานวน
เพราะยังมีเวลาถึงปี 2568 หรื อมีสัญญาณใดทีบ่งชี:วา่ บริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับคืนหนี:
บริ ษทั พิจารณาจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของลูกหนี:บริ ษทั Team Precision America มี
การประเมินว่าเห็นว่าไม่สามารถชําระหนี: ให้กบั บริ ษทั ได้เต็มจํานวน ดังนั:นในการเจรจาถอน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจึงมีการทําสัญญาการประนอมหนี: โดยลดหนี: ให้จาํ นวน 2 ล้าน
ดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ กา แต่ ในขณะเดี ย วกันต้องชํา ระเงิ นตามข้อ ตกลงด้ว ยเช่ นกัน ซึ งลูกหนี:
ดังกล่าวได้มีการชําระหนี:ตามสัญญาจนถึงปั จจุบนั ซึงสรุ ปให้เห็นสัดส่ วนโดยประมาณได้ดงั นี:
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หนี:
หัก ลดหนี:ให้
คงเหลือหนี: ทีต้องชําระ
รับชําระหนี:มาแล้ว
คงเหลือหนี: คงค้างสุ ทธิ

คิดเป็ น ร้อยละ 100
คิดเป็ น ร้อยละ 40 (บันทึกเป็ นหนี:สูญ จํานวน 61.77 ล้านบาท )
คิดเป็ น ร้อยละ 60
คิดเป็ น ร้อยละ 40
คิดเป็ น ร้อยละ 20

ประธานได้สอบถามทีประชุ มว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ: นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2563 ตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ
เห็นด้วย 484,003,426
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 ิงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับรอบปี บัญชี 2563

ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่าเนื องจากบริ ษทั มีผลขาดทุนประมาณ 16 ล้านบาท จึงขอเสนองด
จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลตามทีเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,003,426 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
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วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ี แจงโดยย่อว่า
ในข้อบังคับบริ ษทั ข้อที 17 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั:งกรรมการต้องออกจากตําแหน่ ง
อย่างน้อย จํานวนหนึงในสาม กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนั:นอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่ งอีกก็ได้
ในการนี: บ ริ ษ ทั ฯได้เชิ ญผูถ้ ื อ หุ ้นเสนอชื อบุ ค คลเพื อเข้า รั บ การแต่ งตั:งเป็ นกรรมการบริ ษ ัท ล่ วงหน้า โดย
เผยแพร่ ข: นั ตอนของการใช้สิทธิ เสนอชือในระหว่างวันที 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 28 มกราคม 2564 ซึ งไม่
มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอชื อบุคคลเพือเข้ารับการแต่งตั:งเป็ นกรรมการบริ ษทั
การประชุมครั:งนี: มีกรรมการทีต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยขอชี:แจงเป็ นรายบุคคลดังนี:
5.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหา และกํา หนด
ค่าตอบแทนแล้ว ซึ งได้พิจารณาคุ ณ สมบัติกรรมการอิ สระ ทั:งคุณ วุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
มากมายสอดคล้องกับธุ รกิ จ สามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิส ระ สร้างคุณค่าแก่บริ ษทั จึงเห็นสมควร
เสนอที ประชุมให้แต่งตั:ง ดร. ภิ รมย์ แจ่ มใส กรรมการอิสระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอี ก
วาระหนึง และได้แจ้งประวัติพร้อมเหตุผลและความจําเป็ นโดยสังเขปในทีประชุม
ประธานได้สอบถามที ประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติ มหรื อไม่เมือไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั:ง ดร. ภิรมย์ แจ่มใส ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ ง
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,003,008 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
ค่าตอบแทน ซึ งได้พิจารณาคุณ สมบัติกรรมการ ทั:งคุณวุฒิความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์การทํางาน
ท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั:ง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในทีประชุม
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ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติแต่งตั:ง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,003,426 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

5.3 คณะกรรมการบริ ษัท ได้พิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหา และกํา หนด
ค่าตอบแทนแล้ว ซึ งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั:งคุณวุฒิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์การทํางาน
ท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั จึ งเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั:ง นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในทีประชุม
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมมีมติแต่งตั:ง นายศุภจักร มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,003,426 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที 6

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

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ สํ าหรับปี 2564

ประธานแจ้งต่ อ ที ประชุ มว่ า คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการ
เห็ น สมควรให้ ป รั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการให้เ ท่ า กับ ปี 2562 เนื องจากในปี 2563 บริ ษัท มี ผ ลขาดทุ น
คณะกรรมการได้มีการสมัครใจที จะลดค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษ ัททั:งคณะลงกึ งหนึ งของค่ า ตอบแทน
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กรรมการทั:งหมด ดังนั:นค่าตอบแทนกรรมการทั:งคณะประจําปี 2564 จะเปลียนจากจํานวน 1,365,000 บาท
กลับมาคงเดิมเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2563
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษทั ประจําปี 2564 และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2563 ตามที
เสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 484,003,426 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:งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 5 ท่านดังนี:
1. ดร. วิรัช
อภิเมธี ธาํ รง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 หรื อ
2. นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรื อ
3. นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 หรื อ
4. ดร. ปรี ชา
สวน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 หรื อ
5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463
คนใดคนหนึ งจากบริ ษ ัทสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิ เอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในปี
2564 ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ท: งั 5 ท่านไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิ
เอทส์ จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอืนของบริ ษทั มาทําหน้าที ตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ องบ
การเงินของบริ ษทั ฯแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ในปี 2564 รวมไม่เกิน 1,035,000 บาท และ
ค่าบริ การในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของการส่งเสริ มการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท ซึ ง
ในปี นี: ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีลดลงเล็กน้อยจากปี ก่อน
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ประธานได้สอบถามที ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติ มหรื อไม่เมือไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั:งผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2564
และกําหนดค่าตอบแทนตามทีประธานเสนอ
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 488,123,526 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

อนึ ง ในวาระนี:ได้มีผถู ้ ือหุน้ ซึ งมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองเพิมอีกจํานวน 1 ราย ถือหุน้
จํานวน 4,120,100 หุน้
วาระที 8

พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับ เรืองยกเลิกประทับตราสํ าคัญของบริษทั

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ีแจงว่า
เพือให้ภารกิจการงานของบริ ษทั มีความคล่องตัวและประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ:น จึงขอทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
แก้ไขเปลียนแปลงข้อบังคับบริ ษทั ทีเกียวข้องกับการยกเลิกตราสําคัญบริ ษทั ดังนี:
1) ข้อ 25
ข้อความเดิม ระบุวา่ “ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือ
ชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ทั:งนี: ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อคณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดรายชื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื อ
ผูกพันบริ ษทั ได้ ”
ข้อความใหม่แก้ไขเป็ น
“ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือชือร่ วมกัน
ทั:งนี: ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อคณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดรายชื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื อ
ผูกพันบริ ษทั ได้ ”
2) ข้อ 61
ข้อความเดิม ระบุวา่ ดวงตราของบริ ษทั ให้มีลกั ษณะดังนี: -รู ปดวงตราบริ ษทั –
เปลียนแปลงเป็ น “ ยกเลิก ข้อ 61. ดวงตราของบริ ษทั “
- 10 -

ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่เมือไม่มีผู ้
ถือหุ น้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้บริ ษทั แก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ตาม
ข้อความใหม่ขา้ งต้นและยกเลิกข้อบังคับข้อ 61
โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 488,123,526 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง

วาระที 9

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

พิจารณาแก้ ไขเปลีย นแปลงอํานาจกรรมการซึงลงลายมือชือผูกพันบริ ษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสุ รัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ : ีแจงว่า
สื บเนื องจากวาระที 8 จึ งขอที ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลียนแปลงอํานาจกรรมการซึ งลงลายมือชื อผูกพัน
บริ ษทั ในหนังสื อรับรองจดทะเบียนบริ ษทั ของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ให้สอดคล้องกับมติขอ้ บังคับทีแก้ไข
ใหม่ขอ้ 25 ดังนี:
ข้อความเดิ มระบุ “ กรรมการสองคนลงลายมื อชื อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ยกเว้นนายชัย จรุ งธนาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภมู ิวงศ์ “
ข้อความใหม่แก้ไขเป็ น “ กรรมการสองคนลงลายมือชื อร่ วมกัน ยกเว้นนายชัย จรุ งธนาภิบาล
นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ “
ประธานได้สอบถามทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผถู้ ือ
หุน้ ในทีประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงให้มีการลงมติ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้บริ ษทั แก้ไขแก้ไขเปลียนแปลง
อํานาจกรรมการซึงลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั ตามข้อความใหม่
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โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงมติ ดังนี:
เห็นด้วย 488,123,526 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
บัตรเสี ย
เสี ยง
วาระที 10

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

พิจารณาเรืองอืน ๆ
ไม่มี

คําถามท้ายการประชุมและคําถามส่ งมาล่วงหน้า
คุณรัตนา ตันสกุล ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุ ปได้
ดังนี:
คําถาม การถอนการลงทุนกระทบเป้ าหมายบริ ษทั หรื อไม่
คํา ตอบ ไม่ ก ระทบ แม้ก ารลงทุ น ครั: งแรกนี: จะมี ผ ลกระทบต่ อ ผลการดํา เนิ น งานอยู่ บ้ า งบริ ษัท ได้
ประสบการณ์ แต่ยงั ไม่ทอ้ ถอย หรื อหยุดทีจะเสาะแสวงหาโอกาสใหม่อยู่เสมอ
คําถาม ปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิ บ เนื องจากความต้อ งการชิ: นส่ ว นอิ เ ล็กทรอนิ กส์ ที เพิมสู งขึ: น บริ ษ ทั
ดําเนิ นการอย่างไร
คําตอบ บริ ษทั มีการสื อสารถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผูผ้ ลิต Chip และสภาวะการณ์ดงั กล่าว และแจ้ง
ผลกระทบทีอาจเกิ ดให้ลูกค้าแต่ละรายได้ทราบ ร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพือปรับแก้ไขปั ญหาไปตามแต่ละ
สถานการณ์ มี การขอความร่ ว มมื อ ในการส่ งคํา สังซื: อ สิ นค้ามายังบริ ษัท เพื อดํา เนิ นการสังจองวัต ถุดิ บ
ล่วงหน้านานกว่าเดิม ซึ งลูกค้าเข้าใจและยินดี ทีจะให้มีการปรับราคาสิ นค้าหากราคาของวัตถุดิบเพิมสู งขึ: น
จากสภาวะการขาดแคลนอย่างมาก
คําถาม (ส่ งล่วงหน้า) ขอทราบแนวทางแบบ new normal ในการเสาะแสวงหาและปรับกลยุทธ์ เพื อหา
โอกาสและลูกค้าใหม่ๆ ทีกล่าวถึงในรายงานประจําปี คืออย่างไร
คําตอบ แนวทางที บริ ษทั ดําเนิ นการปรับเปลียนโดยการนําเทคโนโลยีการสื อสารช่องทางต่างๆมาช่วยมาก
ขึ: น เช่ น การประชุ ม ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ ( Conference Call ) หรื อการส่ ง สั ญ ญาณภาพ และ
สัญญาณเสี ยง (VDO Call ) เพือให้เห็นกระบวนการผลิต ชิ:นงาน เสมือนหนึ งมาที โรงงานได้อย่างรวดเร็ ว
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รวมการใช้ช่ อ งทางอื นในการเสาะหาลูกค้าแทนการเดิ นทาง นอกจากนี: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือตอบสนองหรื อช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็ วขึ:น
คุณปิ ยะพงศ์ ปิ ยะตระกูลรัตน์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุ ปได้ดงั นี:
คําถาม บริ ษทั มีลูกค้าทีเกียวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ หรื อมีแนวการผลิตที เป็ นแกนหลัก (Core Business)
เกียวกับรถไฟฟ้ ารุ่ นใหม่ๆหรื อไม่
คําตอบ ปั จจุบนั บริ ษทั ผลิตชิ:นส่วนอิเล็กทรอนิ กส์ ที ใช้ทวไปเกี
ั
ยวกับรถยนต์ แต่ยงั มิใช่แกนหลักของ
รถไฟฟ้ า
ผูร้ ับมอบฉันทะจากคุณวิศณุ สกุลพิเชษฐ์รัตน์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุ ปได้
ดังนี:
คําถาม ได้ทราบจากบทวิเคราะห์ เรื องการลงทุนของบริ ษทั ในต่างประเทศของโครงการเทคโนโลยีเครื อข่าย
ไร้สาย 5 G (Generation) บริ ษทั มีความคืบหน้าอย่างไร และมีแผนเพิมเติมผลิตภัณฑ์อืนในอนาคตหรื อไม่
คําตอบ บริ ษทั ไม่มีโครงการดังกล่าว แต่มีการช่วยลูกค้าออกแบบ ปรับสัญญาณเครื อข่ายจาก 2 G เป็ น 3 G
และ 4 G ในสหรัฐอเมริ กา
ปิ ดประชุมเวลา 11.20 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานทีประชุมฯ
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