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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที่ 1/2556  
      บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากดั  (มหาชน) 

   …………………………………………………………………………….. 
 
เวลาและสถานที ่
     
  ประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2556  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   ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น
ที่มาประชมุและได้แจง้ให้ท่ีประชมุทราบวา่ จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีทั้งหมด 637,063,385. หุ้น และมี
จ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด 1,096  คน ในวันน้ีมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม   30 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 
505,512,941  หุ้น     เท่ากับร้อยละ 79.35   ซึ่งเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมด ถือวา่ครบองค์ประชมุ
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. นางสุรัตน ์ เพชรมุณ ี กรรมการและ เลขานุการบริษัทและผู้อ านวยการ 

ฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์      
5. นางวสรา  โชติธรรมรัตน ์ กรรมการและ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงินและบัญชี 
6. นางมาลิภา มานัสสถิตย ์ กรรมการและ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายสารสนเทศ 
7. นายจกัรพันธ์    มานัสสถิตย ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   

 ผู้รับเชิญเขา้ร่วมประชุม 
                           นายสุเมธ  คงใหม ่ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด และ
เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน 
  

ประธาน ฯได้มอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณ ี ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชมุ
ด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้

 

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หน่ีงเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
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2. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้สว่นเสยีเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

3. การออกเสียงลงมตใิดๆหรือการอนุมัติกิจการใดในท่ีประชุมผุ้ถือหุน้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4. การออกเสียงลงมตใินแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใหถ้ือวา่ผู้ถือหุน้
เหน็ชอบหรือเห็นดว้ยตามมติที่น าเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคดัคา้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอก
ใบลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผล
คะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่
เข้าร่วมประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 
 

ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้ารว่มประชุมและเปน็แบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทไดน้ าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไวใ้นเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี คร้ังที่ 1/2555 
  

 ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี ครัง้ที่ 1/2555 ซึ่งได้ประชุม
เมื่อวันท่ี  25 เมษายน 2555  ซึ่งรายงานดงักล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 
ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่

ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ 
 

มติ                       ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2555 เมื่อ
วันท่ี 25 เมษายน  2555 

   

 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
เห็นด้วย 505,512,941    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

        
 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.  2555 
 
 ประธานฯได้ชี้แจงให้ท่ีประชุมได้รบัทราบถึงลักษณะธุรกจิ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ของบรษิัท ผลงาน
ที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของยอดขาย สัดส่วนลูกค้าแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามภูมิภาค อัตราสว่นก าไรสุทธิต่อ
ยอดขายเปรียบเทียบกับปกี่อน  
 
  ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ใน
ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม และวาระน้ีเป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 แล้ว  



 - 3 - 

 
วาระที่ 3        พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2555 
  ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการและ ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็น

ผู้ชี้แจงรายละเอยีดในวาระน้ี 
นางวสรา โชติธรรมรัตน์ ได้รายงานแก่ผู้ถือหุ้นถงึอัตราส่วนทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั ในงบแสดงฐานะ

การเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และตัวเลขการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุด    วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

  ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

 คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้ประธานฯเพิ่มการแสดงผลคะแนนของ
มติในแต่ละวาระ ผ่านทางจอภาพในห้องประชมุดว้ย  ซึ่งประธานฯได้แจ้งว่าบริษัทจะน าไปปรับปรุงเพิ่มเติมในการ
ประชุมครั้งถัดไป 
 ถามว่าปี 2555 รายได้รวมของบริษัทลดลงแตค่่าใช้จา่ยเพิ่มขึ้นจากสาเหตุอะไร ประธานฯชี้แจงวา่ปีท่ีผ่านมามี
ค่าใช้จา่ยส่วนเพิ่มอันเกี่ยวเนื่องกบัภาวะน้ าทว่ม ในการช่วยเหลือบริษัทคู่คา้ที่ประสบอุทกภัยโดยจา้งพนักงานเพิ่มขึ้น 
รวมถงึผลของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท  
 
คุณวีระ ไชยมโนวงศ์  ผู้ถือหุ้นถามเป็นข้อ ๆ ดังนี ้

1. สัดส่วนของลูกคา้ประเทศสหรัฐอเมริกาและเอเชยีลดลง ไปเพิ่มที่ยุโรป บอกอะไรกับเราวา่เป็นการพัฒนาทีด่ี
ขึ้นหรือเป็นอุปสรรคของบริษัท ประธาน ฯชี้แจงวา่บริษัทพยายามขยายตลาดไปทุกภาคส่วน  ปีท่ีแล้วบริษัทเขา้ไปเจาะ
ตลาดสหรัฐอเมริกาไม่ดีเทา่ที่ควร รวมทั้งมกีารควบรวมกิจการของลูกค้า ขณะเดียวกันได้ลูกคา้เพิม่ในตลาดยุโรป  ในช่วง 
2-3 ปีท่ีผ่านมา  การควบรวมกจิการของลูกค้าบางรายท าให้ได้ลกูค้าเพิ่มขึ้น แต่บางรายท าให้จ านวนลูกค้าลดลง จึงท า
ใหสั้ดส่วนรายไดข้องลูกค้าตามภมูิภาคเปล่ียนไป 
 

2. หมายความวา่เป็นสภาวะของธุรกิจที่อาจจะไม่ได้บอกวา่บริษัทจะแข็งแกร่งขึ้น หรือวา่เป็นเป้าหมายของ
บริษัท ประธาน ฯตอบวา่เป็นเพียงการบอกถึงสภาพของตลาดที่เปล่ียนแปลงไป แต่บริษัทยังคงพยายามมุ่งหาตลาดทกุ
ภูมิภาคอยู่เสมอ 

 
3. ในตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างมาก   ดูสัดส่วนรายได้จากยุโรปสูงขึ้น แต่ประเทศในยุโรปอยูใ่นภาวะเศรษฐกจิ

ตกต่ า หมายความว่าเศรษฐกจิของยุโรปไม่มีผลกับลูกค้าของบริษทัหรือว่ามคีวามสัมพันธ์กันอย่างไร ประธาน ฯตอบว่า
เป็นนโยบายของบริษัทมาโดยตลอด ที่เน้นผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรม  ด้านการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เฉพาะดา้น 
ซึ่งสินค้าเหล่านี้มคีวามอ่อนไหวตอ่การเปล่ียนแปลงของตลาดน้อยกว่าสินคา้ทางดา้นอุปโภค ความจริงแล้วมีลูกค้าบาง
รายมีผลกระทบเหมือนกัน แต่บริษัทได้ลูกค้ารายใหม่มาชดเชย 

 

4. ปี 2556 บริษัทมีแผนการอะไร แล้วแนวโน้มของบริษัทปีนี้น่าจะเป็นอย่างไรถ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา ประธาน ฯ
ตอบว่า บริษัทมีการลงทุนเพิ่มอีก 60 ล้านบาทเพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ใหม้ากขึ้น ในส่วนของห้องทดลอง  
เพื่อท าการวเิคราะห์สินค้าที่มีปญัหา ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรให้ดีขึ้น และลงทุนทางดา้นการประมวลผล
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สารสนเทศ  ปี 2556 มีความไม่แน่นอนที่จะต้องบริหารจัดการจากผลกระทบของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก การปรับ
ค่าแรงขั้นต่ าทัว่ประเทศ การเคลือ่นย้ายตลาดแรงงาน  การแขง่ขนัของตลาดอิเลคทรอนิคส์ในตลาดโลก และความผัน
ผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  

 
5. อัตราก าไรขั้นต้นในระดับนีเ้ปน็ภาวะปกตขิองบริษัทหรือไม่  เพราะในอดตีมีอัตราก าไรขั้นต้นสูงกว่านี้ และ

ท่านเคยให้ข้อมูลว่าสินคา้เฉพาะด้านมกี าไรขั้นต้นที่ดกีวา่ ประธาน ฯตอบว่าปีท่ีผ่านมาตลาดมีภาวะอ่อนตวั มีการแข่งขัน
สูง มีการตดัราคาขายกัน ท าให้อตัราก าไรขั้นต้นลดลง  อย่างไรก็ตามบริษัทไดเ้ริ่มเปล่ียนไปเน้นผลิตสินค้าประเภทอื่น 
เช่นดา้นอุปกรณ์การแพทย์ ซึง่จะช่วยใหม้ีอตัราก าไรขั้นต้นสูงขึ้น แต่ต้องใชเ้วลาอกีระยะหนึง่ นอกจากนี้คา่แรงงานขั้นต่ า 
300 บาทตามโยบายของรฐับาลก็มีผลกระทบท าให้อตัราก าไรขั้นต้นลดลง 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน ฯจึงเสนอให้มีการลงมติ 

 
                มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุด  วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 
  

 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
เห็นด้วย 505,512,523    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง  418 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.01 

 

วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลส าหรับปี 2555 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายใหน้างสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระน้ี 

นางสุรัตน์  เพชรมณุี ได้ชี้แจงวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะจา่ยเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของก าไรสุทธิ ในแต่ละปี  ส าหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอจัดสรรก าไร เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
จ านวนเงิน  1,567,000  บาท และเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05  บาท จ านวนเงิน   31,853,169.25 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 106.40 ของก าไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมด จดัสรรจากก าไรสุทธิท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้รับการยกเว้น
การ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  และให้ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
 

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่
ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติใหจ้ดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิ
การจา่ยเงินปันผลทั้งหมด ตามทีเ่สนอ  
 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
 เห็นด้วย 505,512,523    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
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 งดออกเสียง  418 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.01 
 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยตดัหุน้สามัญจดทะเบียนทีค่งเหลือจาก

การจัดสรรหุน้สามัญ 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระน้ี 

นางสุรัตน์  เพชรมุณี ชี้แจงว่าบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ESOP โครงการ 
1/2549 และโครงการ 2/2550 ซึ่งครบก าหนดการใช้สิทธิไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 คงเหลืออยู่จ านวน 
7,683,205 หุ้น และไม่สามารถจะน าออกจ าหน่ายได้แล้ว จึงขอด าเนินการลดทุนในส่วนน้ี 

 
ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่

ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามทีเ่สนอดังกล่าว
ข้างต้น           
 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
 เห็นด้วย 505,512,523    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง           418 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.01 

 
วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของบริษัท เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระน้ี 

  นางสุรัตน์  เพชรมณุี  ได้ชี้แจงวา่ สืบเนื่องจากการอนุมัตใิห้มกีารลดทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 5 บริษัท
จะต้องแก้ไขเพิ่มเตมิในหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดงักล่าว  

 
   ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใน

ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ 
 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดังนี ้    

ทุนจดทะเบียน จ านวน   637,063,385  บาท 
แบ่งออกเป็น   637,063,385 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ       1  บาท 

เป็นหุ้นสามัญ     637,063,385 หุ้น 
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โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
 เห็นด้วย 505,512,523    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง  418 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.01 
 
วาระที่ 7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ  
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระน้ี 

นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน  คือ 
1. นางมาลิภา  มานัสสถิตย์ กรรมการ 
2. รศ ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา   กรรมการอิสระ 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน

กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งถึงประวัติโดยย่อ 
 
ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่

ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

 มติ        ที่ประชุมมีมติใหแ้ต่งตั้ง นางมาลิภา  มานัสสถิตย์ให้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
 เห็นด้วย 505,512,523    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง  418 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.01 
 
 มต ิ ที่ประชุมมีมติใหแ้ต่งตั้งรศ ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวฒันา  ให้กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 
 เห็นด้วย 505,512,523    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง  418 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.01 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2556 
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ประธานฯได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2556  เป็นค่าตอบแทนรายปทีั้งคณะจ านวนไมเ่กิน  2,730,000 บาท เท่ากับปีกอ่น และค่าบ าเหน็จ
กรรมการส าหรับปี 2555 จ านวนไม่เกิน 160,000 บาท  

 
ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นใน

ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม จงึให้มกีารลงมติ 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและค่าบ าเหน็จ
กรรมการประจ าปี 2556  ตามทีเ่สนอ 

 
โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 

 เห็นด้วย 505,512,523    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง  418 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.01 
 

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระน้ี 
 นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งดร. วิรัช    อภิ
เมธีธ ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378  หรือ นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  
3196 หรือ   นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 คนใดคนหนึ่งจาก ส านักงาน ดร. วิรัช 
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2556 โดยก าหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 805,000 บาท และค่าบริการ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท 
 
 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่
ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ 
     

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แตง่ตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2556 และก าหนด
ค่าตอบแทนตามทีเ่สนอ 

 
 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดงันี้ 

  เห็นด้วย  505,512,523    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 
  ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  งดออกเสียง  418 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.01 
 

 วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ  
 

 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ 
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิม่เติมอีก ประธาน ฯจึงกลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 
 

ปิดประชุมเวลา  11.30 น.     
 

  
 
 
(นายจักรพันธ์  มานัสสถติย)์ 
       ประธานท่ีประชุมฯ  


