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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 
  บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด  (มหาชน) 

   …………………………………………………………………………….. 
 
เวลาและสถานที ่
     
  ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554  ณ   สาขา  บริษัท   ทีมพรีซิช่ัน  จ ากัด  (มหาชน) เลขที่  152/8  หมู่ 3  ถนน
ธัญบุรี-ล าลูกกา  ต.รังสิต    อ.ธัญบุรี    จ.ปทุมธานี  
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

 นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม   ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษทัมีทั้งหมด 566,279,715 หุ้น และมีจ านวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมด 962 คน ในวันนี้มผีู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 32   ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้   448,495,748  
หุ้น     เท่ากับร้อยละ 79.20  ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม ณ บัดนี ้
   

จากนั้นประธานได้แนะน าคณะกรรมการบริษัท  และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 1. รศ .ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ
      บริหารความเสี่ยง 

2. ดร.ภิรมย์  แจ่มใส  กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ 
     สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายชัย  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสุรัตน์ เพชรมุณี  กรรมการและ เลขานุการบริษัท 
5. นางวสรา  โชติธรรมรัตน์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญช ี
6. นางมาลิภา มานัสสถิตย์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 
7. นายจักรพันธ์    มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   

 ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 
 1.  นายสุเมธ  คงใหม่  ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 
      และเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน 
 2. นายเมธี  ภิญโญโชติวงศ์ ตัวแทนทีป่รึกษาทางกฎหมาย ส านักงานสมธรรมและเมธี 
จากนั้นประธานฯไดม้อบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณี ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วย
ตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
 

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนี่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
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3. การออกเสียงลงมติใดๆหรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผุ้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ แตห่ากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใหก้รอกใบ
ลงคะแนนที่บริษัทจัดให ้และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน 
บริษัทจะน าคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 
 

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บรษิัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แลว้ 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ 1/2553 
  

 ประธานฯ เสนอ      ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ 1/2553  
  ซ่ึงได้ประชุมเมื่อวันที่  8  เมษายน  2553 ซ่ึงรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
  พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

 

มต ิ                      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ
วันที่ 8  เมษายน  2553 

   

 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี ้
เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

       

 วาระท่ี 2       พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.  2553 
 

 ประธานฯ  ชี้แจง ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลงาน อัตราการเติบโตของยอดขาย สัดส่วนลูกค้า อัตราส่วน
ก าไรขั้นต้น อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย ย้อนหลัง 8 ปี และการลงทุน ของบริษัท  
ตลอดจนการได้รับ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็น
ศูนย์ ปี 2553  และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างานระดับประเ ทศจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน 
เป็นต้น  

 

 มต ิ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553  
ดังกล่าวข้างต้น 

 
วาระท่ี 3        พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี  ส้ินสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2553 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญช ี
เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระนี ้

นางวสรา โชติธรรมรัตน์ ไดร้ายงานแก่ผู้ถือหุ้นถึงตัวเลขทางการเงินทีเ่ป็นสาระส าคัญในงบดุล และงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุด    วันที ่31 ธันวาคม 2553  
 

                 ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมสมควรอนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุด    วันที ่31    
ธันวาคม 2553 และส่วนรายงานผู้สอบบัญชีของงบการเงินประจ าปี 2553 สรุปได้ว่าเป็น
แบบไม่มีเงื่อนไข 

 

                 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล  และ   งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี     
ส้ินสุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี  ตามที่ประธานฯ  เสนอ   

  

 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี ้
เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2553 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายใหน้างสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดใน
วาระนี้ 

นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ช้ีแจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละป ี  
 ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จัดสรรเงิน ทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 

5,237,500 บาท และจัดสรรก าไรจ่ายเงินปั นผลประจ าปี 2553 จ านวน 566,279,715 หุ้น 
ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 84,941,957.25 บาท ซ่ึงจัดสรรจาก
ก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล) โดยก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554  

 

 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท ์ จัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานเสนอ           
 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี ้
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 

ประธานฯ ได้มอบหมายใหน้างสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดใน
วาระนี้ 
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นางสุรัตน์  เพชรมุณี ได้ช้ีแจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับและ ในการป ระชุมครั้ง
นี้มีกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน  พร้อมทั้งกล่าวประวัติโดยย่อ จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ 

 
 

 1. นายชัย   จรุงธนาภิบาล 
 ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้ง 

 

 มต ิ       ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัย  จรุงธนาภิบาล ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี ้
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

 2. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ 
 ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีก

ครั้ง 

 

 มต ิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางวสรา โชติธรรมรัตน์ ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี ้
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

 3. นางสุรัตน์  เพชรมุณี 

 ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสุรัตน์  เพชรมุณี กลับเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกครั้ง 

 

 มต ิ       ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสุรัตน์ เพชรมุณี ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี ้
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คดิเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2554 
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ประธานฯได้ช้ีแจงตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของปี 2554 เปรียบทียบกับปี 2553 ดังนั้นในปี 
2554 คณะกรรมการมีความเห็นขอเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งส้ินไม่เกิน  2,730,000 บาทซ่ึงเท่ากับปีก่อน 
และมคี่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี จ านวนเงินรวม 550,000 บาท  

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 
2554 รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาทต่อป ีและค่าบ าเหน็จกรรมการจ านวน
เงินรวม 550,000 บาท 

 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี ้
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
  

ประธานฯ ได้มอบหมายใหน้างสุรัตน์  เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดใน
วาระนี้ 

นางสุรัตน์   เพชรมุณี  ได้ช้ีแจงกฏข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี
แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได ้และนอกจากนี้ ข้อบังคับข้อ 58 ผู้สอบบัญชีควรได้
ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด หลังจากนั้น ได้น าเสนอตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2554 
เปรียบเทียบกับปี 2553 ให้ที่ประชุมรับทราบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี ซ่ึงเห็นว่าเป็น
ส านักงานผู้สอบบัญชีที่น่าเช่ือถือ และคิดค่าบริการสอบบัญชีที่เหมาะสม  

 
 จากนั้นประธานฯ จึงเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ดร . วิรัช    อภิเมธีธ ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติ
อนุวรรตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202  แห่ง ส านักงาน ดร . วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯในปี 2554 
 

 มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายนามดังกล่าว
ข้างต้น  
 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี ้
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  

ต่อมาประธานฯ ได้เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อปีในปี 2554 ไม่เกิน 805,000 
บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท 
 

 มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น  
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โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ   ดังนี ้
 เห็นด้วย 448,495,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

 วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
 

 -ไม่มี – 
 

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆซ่ึงมีค าถามค าตอบดังต่อไปนี ้
 

 ค าถาม 1)  สึนามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น  ท าให้มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง 
 ประธานฯ ตอบ บริษัทตรวจสอบ ข้อมูลเ แล้ว  ในภาพรวม ปรากฎว่า สึนามิที่เกิด ขึ้นที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ มี

ผลกระทบต่อสินค้าด้านอิเล็กทรอนิคส์พอสมควร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าบางรายที่
จ าเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่ผลิตในเมืองเซนไดหรือฟูกูชิมะ  ส่วนผลกระทบจะรุนแรงหรือไม่  
ขึ้นอยู่กับความพิเศษของวัตถุดิบช้ิน นั้น  อาจแก้ปัญหาโดยการใช้วัตถุดิบอื่นทด แทนได้  
ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ  นั้น  ในระยะเวลา   2-3 เดือนข้างหน้า  ไม่มี
ผลกระทบ  เนื่องจากบริษัทฯ  ได้มีการส่ังซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าแล้ว  ซ่ึงขณะนี้บริษัทฯ  
ก าลังติดตามประเมินผลว่าจะมีผลกระทบในระยะยาวหรือไมอ่ย่างไร   

 

 ค าถาม 2) จากงบดุลหน้า 35 ประจ าปี 2553 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาว  9,100,000 บาท  ซ่ึงเพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว  และจะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท  ทางบริษัทมีนโยบายในการ
จัดการความเสี่ยงด้านนี้อย่างไร 

 คุณวสรา   จากข้อมูลในงบการเงิน  เงินกู้ยืมระยะยาวมี  2  ส่วน คือ  เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด 
 โชติธรรมรัตน์   ช าระภายในหนึ่งปี  จ านวน  29  ล้านบาท  และเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธ ิ 88 ล้านบาท  รวม 
 ตอบ เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวในงบการเงิน ทั้งส้ิน  117  ล้านบาท  ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมที่ กู้ยืมมาเพื่อ

ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  คื อ เครื่องจักร  การกู้ยื มมีการท าสัญญา เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
กับทางธนาคาร  เนื่องจากบริษัทฯ  เป็นลูกค้าช้ันดีของธนาคารมาตลอด   อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมจึงได้ ในอัตราพิเศษ  ซ่ึงถ้าวิเคราะห์จากงบการเงิน  เงินกู้ยืมระยะยาวนี้  จะ
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ถาวร 

 
 ค าถาม 3) บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย  มีรายการลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซ้ือขายในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัท  
บริษัทมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร 

 คุณวสรา บริษัทฯ  มีรายการที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ทั้งด้านรับและด้านจ่าย   
 โชติธรรมรัตน์ บริษัทฯ  จึงมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านการรับเงินและการจ่ายเงินที่เป็น 
 ตอบ เงินตราต่างประเทศ  โดยการท า Forward  Contract  ทุกครั้ง  เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิด

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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 ค าถาม 4) ผลประกอบการปี 2554 ไตรมาสแรก  เปรียบเทียบกับปี 2553 ไตรมาสแรก  และปี 2554  
ทั้งปี  คาดว่าจะดีขึ้นหรือไม่ 

 ประธานฯ ตอบ ผลประกอบการไตรมาสแรก  ของปี  2554  น่าจะดีกว่าไตรมาสแรก  ของปี  2553  ส่วน
ภาพรวมทั้งปี 2554 ยังค งอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ ทั้งนี้ ยังคง ขึ้นอยู่กับสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สภาวะตลาด อุตสาหกรรม และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น  ซ่ึง
ยังคงมีความไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คงต้อง เตรียมพร้อมและปรับตัวกับ
สภาวะการณ์ต่างๆ  

 
 ค าถาม 5) ผู้ถือหุ้นขอเยี่ยมชมโรงงานในวันนีไ้ด้หรือไม ่
 ประธานฯ ตอบ เยี่ยมชมได้ ด้วยความยินดี และจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พาเยี่ยมชมหลังเสร็จส้ินการ

ประชุม 
  
 
จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ดังนั้น ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมขอให้ผู้ถือหุ้นกรอก
แบบประเมิน เพื่อน าข้อคิดเห็นไปปรับปรุงครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 
 
 
 

 
ปิดประชุมเวลา  11.20 น. 
        
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
(นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย์) 
       ประธานที่ประชุมฯ  


