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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที่ 1/2555  
      บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากดั  (มหาชน) 

   …………………………………………………………………………….. 
 
เวลาและสถานที ่
     
  ประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2555  ณ   สาขา  บริษัท   ทีมพรีซิชั่น  จ ากัด  (มหาชน) เลขที่  152/8  หมู่ 3  ถนน
ธัญบุรี-ล าลูกกา  ต.รังสิต    อ.ธัญบุรี    จ.ปทุมธานี  
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

 นายจกัรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่เปน็ประธานที่ประชุม   ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทมีทัง้หมด 566,279,715 หุ้น และมีจ านวน
ผู้ถือหุ้นท้ังหมด 1,042 คน ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม  35   ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้   
453,229,727  หุ้น     เท่ากับร้อยละ 80.04  ซึ่งเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมด ถือวา่ครบองค์ประชุม
ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ  

  
 

จากนั้นประธานได้แนะน าคณะกรรมการบริษัท  และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ 
1. ดร.ภิรมย์  แจ่มใส  กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ 
     สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
2. รศ .ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ 

      บริหารความเส่ียง 
3. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางมาลิภา มานัสสถิตย ์ กรรมการและ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายสารสนเทศ 
5. นางวสรา  โชติธรรมรัตน ์ กรรมการและ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงินและบัญชี 
6. นางสุรัตน ์ เพชรมุณ ี กรรมการและ เลขานุการบริษัท 
7. นายจกัรพันธ์    มานัสสถิตย ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   

 ผู้รับเชิญเขา้ร่วมประชุม 
 1.  นายสุเมธ คงใหม ่ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 
      และเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน 
 2. นายเมธ ี ภิญโญโชติวงศ ์ ตัวแทนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ส านักงานสมธรรมและเมธ ี

จากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณ ี ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มา
ประชุมดว้ยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้

 

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หน่ีงเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
2. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้สว่นเสยีเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
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3. การออกเสียงลงมตใิดๆหรือการอนุมัติกิจการใดในท่ีประชุมผุ้ถือหุน้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4. การออกเสียงลงมตใินแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใหถ้ือวา่ผู้ถือหุน้
เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามมติที่น าเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคดัคา้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบ
ลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจา้หน้าทีเ่ก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน 
บริษัทจะน าคะแนนเสียงเฉพาะทีไ่ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดทีเ่ข้าร่วม
ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 
 

ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้ารว่มประชุมและเปน็แบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทไดน้ าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไวใ้นเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

อนึ่ง ในระหวา่งการประชมุได้มีผูถ้ือหุ้นเข้ารว่มประชุมเพิม่เตมิจ านวน 5 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 127,500 หุ้น ดังนั้นสรุปมี
จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทัง้หมดรวมทัง้ส้ิน  40   ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้   453,357,227  หุ้น     
เท่ากับร้อยละ 80.06  

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี คร้ังที่ 1/2554 
  

 ประธานฯ เสนอ      ใหท้ี่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ 1/2554 
  ซึ่งได้ประชมุเมื่อวันท่ี  20 เมษายน 2554  ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
  พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

 

มติ                       ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2554 เมื่อ
วันท่ี 20  เมษายน  2554 

   

 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

       

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.  2554 
 

 ประธานฯ  ชี้แจง ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลงาน อัตราการเติบโตของยอดขาย สัดส่วนลูกค้าแยกตาม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามภูมิภาค อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขายเปรียบเทียบกับปีก่อน 
ตลอดจนมีการน านโยบายการบัญชีส าหรับผลประโยชน์พนักงานมาใช้เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่( ฉบับที่ 19 ) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้
ประธานนได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าแม้ยอดขาย และก าไรในปีนี้จะลดลง คณะกรรมการบริษัท
ได้มีการปรึกษาหารือถึงการน าก าไรสะสมคงเหลือจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน(BOI) ที่ก าลังหมดสิทธิประโยชน์ มาจ่ายเป็นหุ้นปันผลแทนแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด 
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  ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

   

 มติ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2554  
ดังกล่าวขา้งต้น 

 
วาระที่ 3        พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 
  ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการและ ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้

ชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 
นางวสรา โชติธรรมรัตน์ ได้รายงานแก่ผู้ถือหุ้นถงึตวัเลขและอัตราส่วนทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญัในงบแสดง

ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ  ส าหรับปีส้ินสุด    วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
  ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายสมบูรณ์ ธัญญะวัน  ผู้ถือหุ้น 
ซักถามสรุปได้ใจความดังนี ้

  ในปี2554 ในงบกระแสเงินสด มคี่าเผ่ือการลดมูลคา่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 15 ล้านบาท คอืรายการอะไร 
เกิดจากสาเหตใุด เนื่องจากมีจ านวนเงินมากพอสมควรเมื่อเทียบกับก าไรสุทธิในปีนี้  สินค้าคงเหลือกลุ่มนี้จะต้อง
มีการท าลายเลยใช่หรือไม่ ค่าใชจ้่ายนีถ้ือเป็นปกติ มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นรายได้ หรือมีโอกาสสูญไปเลยหรือไม่  

ค าตอบ 
 คุณวสรา โชติธรรมรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี / กรรมการ ชี้แจงสรุปได้ใจความดังนี้ 
 เป็นรายการเกี่ยวกับการตั้งค่าส ารองที่มีความสัมพันธ์กับยอดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งค านวณจากหลายปัจจัย 

อาทิเช่น อายุการใช้งาน  การเปล่ียนแปลง รุ่น(Model) การออกแบบ (Design) ของผลิตภัณฑ์  สินค้าล้าสมัยเป็น
ต้น การตั้งส ารองดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์กับสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันและค าส่ังซื้อสินค้าจากลูกค้าที่จะ
ส่ังซื้อในอนาคตเพื่อรองรับความเส่ียงอันอาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการบริหารสินค้าคง
คลังของบริษัท 

คุณชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปได้ใจความดังนี้ 
 รายการดังกล่าวเกิดจากนโยบายการตั้งค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเป็น

สูตรที่เห็นชอบโดยผู้สอบบัญชีและใช้มาหลายปีแล้ว ค่าเผ่ือลดมูลค่านี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับ
จ านวนและลักษณะสินค้าที่ถืออยู่กับค าส่ังซื้อจากลูกค้าที่มี ณ วันส้ินงวดบัญชี การตั้งค่าเผ่ือการลดมูลค่านี้เป็น
การส ารองทั่วไป ไม่ได้เกิดจากสินค้าที่เสียหายหรือหมดสภาพ จึงไม่ต้องท าลายสินค้า และมีโอกาสกลับมาเป็น
รายได้ ถือเป็นรายการปกติ เช่น มีการลดค่าเผ่ือการลดมูลค่าเมื่อปี 2553 โดยโอนกลับมาเป็นรายได้จ านวน 14 
ล้านบาท เป็นต้น ถ้าดูงบการเงินย้อนไป 5 ปี จะเห็นว่ารายการนี้บางปีจะเป็นทั้งค่าใช้จ่ายและบางปีเป็นรายได้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสินค้าการส่ังสินค้าและลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา 

  
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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                 ประธานฯ เสนอ ใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
ปีส้ินสุด    วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานอยา่งไม่มีเงื่อนไข 

 

                 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด  วันท่ี 31 ธันวาคม 2554   

  

 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลและหุ้นปนัผลส าหรับปี 2554 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายใหน้างสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระน้ี 

นางสุรัตน์  เพชรมณุี ได้ชี้แจงนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักภาษเีงินได้แลว้ในแต่ละปี  ส าหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอจัดสรรก าไร
ดังนี ้

  -จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน  2,340,000  บาท  
  -จัดสรรเป็นการปันผลประจ าปี 2554  ในอัตราหุ้นละ 0.205 บาท เป็นจ านวนเงิน 

116,087,342 บาท โดยแยกเป็น 2 ส่วนดังนี ้

1) เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ านวนเงินไม่เกิน 45,302,377  บาท   
2) หุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 8 

หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จ านวนไม่เกิน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาทเป็นจ านวนเงิน  70,784,965  บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้น
หลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทน 

 
  -เงินปันผลทั้งหมด จัดสรรจากก าไรสุทธิท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้น

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  
  -ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 
 

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชมุซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ จัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด ตามที่เสนอ  
 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
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 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยตดัหุน้สามัญจดทะเบียนทีค่งเหลือจาก

การจัดสรรหุน้สามัญ 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระน้ี 

นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผลในวาระที่  4 
บริษัทจะต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จากหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ก าหนดในมาตรา 136 
(1) ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  ระบุว่าในกรณีที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนเดิม
เหลืออยู่ บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย ยกเว้นหุ้นสามัญที่ออก
เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น (Warrant) จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ บริษัทมีหุ้นสามัญคงเหลืออยู่จาก
การเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ESOP โครงการ 1/2549 ซึ่งครบก าหนดการใช้สิทธิไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554  จ านวน 
6,038,375 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 6,038,375 บาท จึงต้องด าเนินการลดทุนในจ านวนนี้ 

 
 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชมุซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP 1/2549  ซึ่งครบก าหนดการใช้สิทธิไป
แล้ว จ านวน 6,038,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 6,038,375 
บาท 

 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท ตามที่

เสนอดังกล่าวขา้งต้น           
 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

 
วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของบริษัท เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระน้ี 

  นางสุรัตน์  เพชรมณุี  ได้ชี้แจงวา่ สืบเนื่องจากการอนุมัตใิห้มกีารลดทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 5 บริษัทจะต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณหส์นธิ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว  

 
   ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชมุซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 ประธานฯ เสนอ ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติให้บรษิัทฯแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทตามวาระท่ี 5 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ดังนี ้    
ทุนจดทะเบียน จ านวน   573,961,625  บาท 
แบ่งออกเป็น   573,961,625 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ       1  บาท 

เป็นหุ้นสามัญ     573,961,625 หุ้น 
       

 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 70,784,965 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล   

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน

วาระน้ี 
  นางสุรัตน์  เพชรมณุี  ชี้แจงวา่สืบเนื่องจากมตใินวาระที่  4 ซึง่ที่ประชมุอนุมตัใหม้ีการจา่ยหุ้นปนัผล  บริษัทจะต้องเพิม่
ทุนจดทะเบยีน โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 70,784,965 หุ้น  เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้น 

   ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชมุซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ เสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัใิห้เพิ่มทุนจดทะเบยีนจ านวน โดยการออกหุ้นใหม่

จ านวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท จ านวนเงิน 70,784,965 บาท เพิ่มเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจ านวน
เงิน 644,746,590  บาท แบ่งเป็น  644,746,590  หุ้น    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทตามที่

เสนอ   
 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
วาระท่ี 8    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของบริษัท เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน

วาระน้ี 
  นางสุรัตน์  เพชรมณุี  ได้ชี้แจงวา่ บริษัทจะต้องแก้ไขเพิม่เติมในหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิม่ทุนท่ีได้อนุมัติในวาระท่ี 7  
 

   ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชมุซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 ประธานฯ เสนอ ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทบริษัท 
โดยดังนี้    

ทุนจดทะเบียน จ านวน   644,746,590  บาท 
แบ่งออกเป็น   644,746,590  หุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ       1   บาท 
 เป็นหุ้นสามัญ     644,746,590  หุ้น           

 

                                           โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี ้
 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระที่ 9   พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  1 บาทเพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล 

 



 - 8 - 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระน้ี 
 นางสุรัตน์  เพชรมณุี  ได้ชี้แจงวา่ เมื่อได้มกีารอนุมตัิให้มกีารเพิ่มทนุในวาระท่ี 7 แล้ว บริษัทจะต้องด าเนินการ
จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่  จงึเสนอใหจ้ัดสรรหุ้นที่ออกใหมจ่ านวน 70,784,965 หุ้น รองรับการจา่ยหุ้นปันผลที่ได้อนุมัติในวาระ
ที่ 4 และใหน้ายทะเบียน บริษัทศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนแก่ผู้ถือหุ้น  
 

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชมุซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 ประธานฯ เสนอ  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน ไม่เกิน70,784,965 

หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาทรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นสามญัใหม่ตามที่เสนอ  
 

     โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี้ 
 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
วาระที่ 10  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ  
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระน้ี 

นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน  คือ 
1. ดร.ภิรมย ์  แจ่มใส  กรรมการอิสระ 
2. นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย์   กรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน

กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งถึงประวัติโดยย่อ 
 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชมุซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่าน 2 ท่านกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้ง

หน่ึงตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

 มติ        ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แตง่ตัง้ ดร.ภิมย์   แจ่มใส  ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ 
 



 - 9 - 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

 มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แตง่ตัง้นายจักรพันธ์  มานัสสถติย ์  ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2555 
  

ประธานได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้เสนอให้ก าหนคา่ตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2555 ดังนี ้
 ค่าตอบแทนกรรมการท้ังคณะรวมทั้งส้ินไม่เกิน  2,730,000 บาท เท่ากับปีก่อน  
 ค่าบ าเหน็จกรรมการ จ านวนเงินไม่เกิน 230,000 บาท 

 โดยแสดงตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการของปี 2555 กับปี 2554 

 
 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชมุซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
  
ประธานฯ เสนอ ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่า
บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2555  ตามที่เสนอ 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
 เห็นด้วย 453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระน้ี 
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 นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งดร. วิรัช    อภิเมธี
ธ ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378  และ/หรือ นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  
3196 และ/หรือ    นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202  แห่ง ส านักงาน ดร. วิรัช แอนด์ 
แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2555 โดยก าหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 805,000 บาท และค่าบริการในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท 

 
 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชมุซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ 
     

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2555 
และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่เสนอ 

 
 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 

  เห็นด้วย  453,357,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

 วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ  
 

 -ไม่มี – 
 

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆซึง่มีค าถามค าตอบดังนี ้
 

ผู้แทนนางกาญจนา เลาห์วีระ ผู้ถือหุ้น 
1) ขอปรึกษาประธาน และดร .ไพบูลย์เกี่ยวกับสภาพคล่องของหุ้น Team    

 
 ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า  การที่หุ้นของบริษัทไม่มีสภาพคล่องเนื่องจากบริษัทไม่ค่อยมีข่าวตื่นเต้น และ
แผนการด าเนินงานบางอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผน และกลยุทธหลายๆด้าน
พร้อมกัน  บริษัทไม่มีนโยบายในการสร้างราคาหุ้น  จึงจะแจ้งเฉพาะข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องต่อสาธารณะ หากข้อมูลใดที่ไม่
แน่ใจ หรือมีความไม่แน่นอนก็จะไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทยังคงนโยบายกระจายความเส่ียงด้านลูกค้า และเชื่อมั่นว่านโยบาย
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับ
ความคุ้มค่ากับการลงทุนระยะยาว และขอขอบคุณผุ้ถือหุ้นท่ีมีความอดทนกับบริษัท 
  
 รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา  กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทก าลังอยู่ระหว่างการปรับตัวเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ให้กลับไปสู่สถานการณ์ปกติ  การเพิ่มสภาพคล่องจึงยังไม่ใช่ภาระกิจหลัก การจ่ายหุ้นปันผลก็ถือเป็นการเสริม
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สภาพคล่องในระดับหน่ึง ในอนาคตหากก าไรกลับมาในระดับปกติ หุ้นก็จะมีสภาพคล่องมากขึ้นเอง แนะน าว่าควรจะรอดู
สถานการณ์ไปก่อน  เพราะประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุดก าลังทุ่มก าลังอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
แก้ไขสถานการณ์นี้ 
 

2) ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2555 จากจ านวน 550,000 บาทเหลือเพียง 230,000 บาทนั้นจะท าให้
คณะกรรมการมีก าลังใจได้หรือ 

 
 รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา  กรรมการอิสระ ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้เป็นเงินบ าเหน็จจากผล
การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เมื่อผลการด าเนินงานลดต่ าลงซึ่งท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนน้อยลง คณะกรรมการจึง
ต้องแสดงความรับผิดชอบในการรับเงินบ าเหน็จที่ลดลงเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่
ผู้ถือหุ้นมากขึ้นโดยไม่ท้อถอย 
 
นายสมบูรณ์ ธัญญะวัน  ผู้ถือหุ้น 

1) ต้องใช้เวลารอท่ีจะขายหุ้น นานแค่ไหน 
 
 รศ.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ ชี้แจงวา่ประธานกรรมการและครอบครัวมีสัดสว่นการถือหุน้จ านวน
มาก กต็้องการเรง่ผลการด าเนินงานให้เพิม่ขึ้นอยา่งเต็มที่อยู่แล้ว แต่ยังติดขัดปัจจยัภายนอกที่อยูน่อกเหนือการควบคุม 
เช่น ภัยน้ าทว่ม ปัญหาการดงึแรงงานท่ีจังหวัดปราจีนบุรี เศรษฐกจิในภูมิภาค EU ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมโดยรวม เป็นต้น 
 

2) ให้โอกาสผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นได้หรอืไม่  
 

ทางบริษัทใคร่ขอชื่อและรายละเอียดของผู้เข้าชมโรงงาน เพื่อขอพิจารณาการให้เยีย่มชมตามความ
เหมาะสม 

 
3) ได้ทราบข่าววา่มีโรงงานยา้ยไปทีป่ราจีนบุรีมากขึ้น จะมีปัญหาการแย่งแรงงานหรือไม่ และจะแก้ปญัหา

อย่างไร 
 
 ประธาน ชี้แจงวา่หากต้องการแรงงานเพิ่มจ านวนมากในระยะเวลาอันส้ันอาจเป็นปัญหา แตถ่้าต้องการเพิ่มใน
จ านวนคราวละไม่มากก็ยงัไม่เปน็ปัญหา ที่ผ่านมาบริษัทใช้วิธีปรับจากค่าแรงรายวันเป็นเงินเดือน แม้จะท าให้บริษัทมี
รายจา่ยเพิม่ขึ้นแต่ เป็นการรักษาพนักงานท่ีท างานดีโดยบริษัทยังคงเน้นใหค้วามส าคัญเรื่องระเบยีบวินัย การปฎิบัตติาม
กฏระเบียบและขั้นตอนการท างานอย่างเคร่งครัด 
 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิม่เติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชมุสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2555 
 

ปิดประชุมเวลา  11.45 น.     
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 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(นายจักรพันธ์  มานัสสถติย)์ 
       ประธานท่ีประชุมฯ  


