
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
ของ 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
______________________________________________________________ 

 
เวลาและสถานที่ 
 
 ประชุมเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานใหญของบริษัท 
ต้ังอยูเลขที่ 789/40 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง หมูที่ 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
กิจการเบื้องตน 
 
 นายไทอิจิ นิโนมิยะ ประธานกรรมการ  เปนประธานที่ประชุม 
 
 ประธานฯ แจงวาไดมีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนรวม 49 ราย และถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น 57,591,960 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัทจํานวน 92,226,400 หุน คิดเปนรอยละ 62.45 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ
บริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  
 
 ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

•  ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะ
สอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น 

 
 - หากมีผูถือหุนทานใดยกมือคัดคาน หรืองดออกเสียง ประธานฯจะใหเจาหนาที่ของ
บริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งไดแจกใหผูถือหุนทุกทานขณะลงทะเบียน เพื่อลงมติคัดคานหรืองดออก
เสียงในบัตรลงคะแนนดังกลาว และใหเจาหนาที่ของบริษัทนําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่คัดคานหรือ
งดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือใน
ที่ประชุมมีมติใหอนุมัติตามที่ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
 - หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือคัดคาน หรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปน
เอกฉันทใหอนุมัติตามที่ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีที่ผูถือหุนไดทํา
เครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววา ประสงคจะลงมติคัดคานหรืองดออกเสียงประการใด บริษัท
ก็จะบันทึกคะแนนเสียงที่คัดคานหรืองดออกเสียงดังกลาวนั้นในการลงมติในแตละวาระดวย  
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 จากนั้น ประธานฯ ไดแนะนํากรรมการ, ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยแกผูถือหุน 
รวมถึงไดแนะนําตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งไดเขา
รวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามแกผูถือหุนดวย จากนั้น จึงเขาสูการประชุมตามวาระ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  
 
 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม 
และขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
ขอเสนอแนะ : ไดมีขอเสนอแนะใหบันทึกชื่อผูถามในรายงานการประชุมผูถือหุนดวย (เสนอโดยคุณฮั้ง
ใช) 
 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2554 ดังกลาว โดยมีผูรับรองดวยคะแนนเสียงจํานวน 57,591,960 หุน ผูไมรับรองมีคะแนนเสียงจํานวน 
0 หุน และผูงดออกเสียงจํานวน 0 หุน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ 
 
 ประธานฯ ไดรายงานถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมาใหที่ประชุมทราบ และได
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมทั้งรายละเอียดตาง ๆ ตามรายการที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
 
คําถาม : การที่ในป 2554 ที่ผานมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิตามงบการเงินรวมลดลง

กวาป 2553 สาเหตุหลักเกิดจากอะไร (โดยคุณพงศธร) 
คําตอบ : จากประมาณการตอนตน บริษัทคาดวาจะมีผลกําไรเปนมูลคาและอัตราสวนใกลเคียงกับป 

2553 แตเนื่องจากเหตุอุทกภัย ทําใหลูกคารายใหญของบริษัท 2 รายซึ่งมีโรงงานอยูที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบกับภาวะน้ําทวม ไมสามารถประกอบและรับสินคาไดต้ังแต
วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ทําใหยอดขายและผลกําไรในเดือนตุลาคมไมเปนไปตามที่คาดไว 

คําถาม :  จากสถานการณน้ําทวมที่ผานมา ปจจุบันผลกระทบเปนอยางไรบาง และใชอัตรากําลังการ
ผลิตประมาณรอยละเทาใด (โดยคุณพงศธร) 

คําตอบ :  ในเดือนพฤศจิกายน ลูกคาในประเทศทุกรายไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ําทวม
ดังกลาว ทําใหยอดขายลดลงไปประมาณรอยละ 55 ของเดือนเดียวกันของปกอน แตใน
เดือนธันวาคม ลูกคาในประเทศที่โรงงานไมถูกน้ําทวมเริ่มกลับมาประกอบไดเพิ่มขึ้น และใน
เดือนมกราคม ลูกคาทุกรายกลับมาประกอบในภาวะปกติ รวมถึงมีความตองการผลิตภัณฑ 
เพื่อประกอบชดเชยกันชวงที่หยุดไป ทําใหยอดขายตอเดือนอยูที่ประมาณ 47 ลานบาท ซึ่ง
ทําใหบริษัทใชกําลังการผลิตเต็มกําลังการผลิตของที่มีอยู 
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คําถาม :  จากแนวโนนคําสั่งซื้อดังกลาว ในปนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนหรือเพิ่มกําลังการผลิต
อยางไร (โดยคุณพงศธร) 

คําตอบ :  เม่ือปลายเดือนมกราคม และตนเดือนกุมภาพันธที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มเครื่องฉีด
พลาสติกขนาด 50 ตัน จํานวน 4 เครื่องเพื่อรองรับคําสั่งซื้อดังกลาว และสําหรับการลงทุน
เพิ่มเติมในชวงครึ่งปหลัง กําลังอยูระหวางการพิจารณาถึงความจําเปนจากคําสั่งซื้อและแนว
โนนคําสั่งซื้อของลูกคา 

คําถาม :  บริษัทฯ ยังมีพื้นที่เพียงพอในการติดต้ังเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตหรือไม (โดยคุณศิริ
กาญจน) 

คําตอบ :  โรงงานใหมที่ไดสรางขึ้นในป 2553 นั้น สามารถรองรับเครื่องจักรได 40 เครื่อง ซึ่งปจจุบันมี
ติดต้ังทั้งสิ้นแลว 20 เครื่อง ดังนั้นยังมีพื้นที่เพียงพอรองรับการเพิ่มกําลังการผลิตไดถึงป 
2556 

คําถาม :  สัดสวนยอดขายแยกตามผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในปที่ผานมาเปนอยางไรบาง และแนวโนม
ในอนาคตเปนอยางไร  (โดยคุณพงศธร) 

คําตอบ :  ในปที่ผานมา ยอดขายผลิตภัณฑชิ้นสวนเครื่องพิมพคิดเปนรอยละ 82, ชิ้นสวน
เครื่องโทรสาร รอยละ 5 และชิ้นสวนอื่น ๆ รอยละ 13 ซึ่งในกลุมดังกลาวเปนชิ้นสวนรถยนต
ประมาณรอยละ 6 ในอนาคต บริษัทพยายามเพิ่มยอดขายโดยการขยายตลาดเขาไปใน
ผลิตภัณฑใหม ๆ เชนชิ้นสวนรถยนตเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามชิ้นสวนเครื่องพิมพยังมีความ
ตองการชิ้นสวนพลาสติกความละเอียดสูงคอนขางมาก และเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้นคาด
วาสัดสวนจะไมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก 

คําถาม : บริษัทฯ คาดการณวาแนวโนมคําสั่งซื้อและผลกําไรในปนี้ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ
น้ําทวมที่ผานมาเปนอยางไร (โดยคุณศิริกาญจน) 

คําตอบ :  บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ําทวมในชวงระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2554 แตปจจุบัน ลูกคาทุกรายกลับมาประกอบเปนปกติและมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชย
ชวงที่หยุดไป ดังนั้น บริษัทฯ ยังมองวาในป 2555 นี้ ยังมีการเติบโตดานยอดขายและผล
กําไรเปนไปตามที่คาดการณไว 

คําถาม : บริษัทฯ หรือลูกคาของบริษัทฯ มีแผนการหรือแนวคิดในการยายฐานการผลิตออกจาก
ประเทศไทยหรือไม (โดยคุณฮั้งใช) 

คําตอบ : บริษัทฯ ยังไมมีแผนงานใดในการยายฐานการผลิตออกจากประเทศไทย นอกจากนี้ทาง
ลูกคาเองก็ยังมีการขยายกําลังการผลิตในประเทศไทย เชน บริษัทแคนนอน ไดมีการสราง
โรงงานแหงใหมที่นิคม 304 และโคราช เพื่อขยายกําลังการผลิต รวมถึงลูกคารายอื่น ๆ ก็
เชนกัน  

 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการและ
ผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา โดยมีผูรับรองดวยคะแนนเสียงจํานวน 57,591,960 
หุน ผูไมรับรองมีคะแนนเสียงจํานวน 0 หุน และผูงดออกเสียงจํานวน 0 หุน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 
 
 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2554 ซึ่งไดตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และไดรับการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
 
  ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 
 

• สินทรัพยรวม  527,618,898 บาท เพิ่มขึ้น รอยละ 10.96 
• หนี้สินรวม  279,571,047 บาท เพิ่มขึ้น รอยละ 13.61 
• สวนของผูถือหุนรวม 248,047,851 บาท เพิ่มขึ้น รอยละ 8.11 

 
  และงบกําไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 
  

• รายไดรวม  536,080,211 บาท เพิ่มขึ้น รอยละ 7.67 
• คาใชจายรวม  496,246,416 บาท เพิ่มขึ้น รอยละ 24.15 
• กําไรสุทธิ    39,833,795 บาท เพิ่มขึ้น รอยละ 13.74 

 
คําถาม : จากงบการเงินสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2554 ที่ผานมา บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง

ไมเกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจากปกอนมาก เกิดจากสาเหตุใด (โดยคุณฮั้งใช) 
คําตอบ : ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินคาเครื่องจักรคางชําระอยู ซึ่งเมื่อแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเปน ณ วันปดบัญชี ทําใหเกิดตัวเลขขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว
เนื่องจากคาเงินเยนที่แข็งคาขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการจอง Forward Contract เพื่อ
ชําระคาเครื่องจักรดังกลาว ซึ่งในการชําระ จะทําใหการขาดทุนดังกลาวกลายเปนกําไรใน
งวดที่มีการชําระ 

คําถาม : สาเหตุที่กําไรสุทธิในงบเดี่ยวสูงกวางบรวมในปที่ผานมา เกิดจากสาเหตุใด และจากนี้ไป
แนวโนมเปนอยางไร (โดยคุณพงศธร) 

คําตอบ : เกิดจากการที่บริษัทยอย คือทาพาโก โมลด จํากัด มีการจายปนผลซึ่งบันทึกเขามาเปน
รายไดอื่น ๆ ในงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 8.734 ลานบาท แตรายการดังกลาว
ไมปรากฎในงบการเงินรวม ซึ่งการจายเงินปนผลของทาพาโก โมลด เปนการจายในรอบ 3 
ปครึ่ง แตจากนี้ไป แมวาจะมีเงินปนผลจากทาพาโก โมลด ก็คาดวาแนวโนมกําไรในงบ
การเงินรวม นาจะมีแนวโนมที่สูงกวา  

 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 
ตุลาคม 2554 ซึ่งไดตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และไดรับการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยมีผูอนุมัติดวยคะแนนเสียงจํานวน 57,591,960 หุน ผูไมอนุมัติมี
คะแนนเสียงจํานวน 0 หุน และผูงดออกเสียงจํานวน 0 หุน 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล 
 
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา บริษัทมี
ผลกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จํานวน 41,110,024 บาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกําไร
ดังกลาวไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,100,000 บาท  
 
 ทั้งนี้ กําไรสวนที่เหลือจํานวน 39,010,024 บาท สวนหนึ่งใหนํามาจายเงินปนผลประจําป 
2554 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท โดยไดจายปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทที่
มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ไปแลวในอัตราหุนละ 
0.07 บาท ดังนั้น บริษัทจายสวนที่เหลืออีกหุนละ 0.18 บาท แกผูถือหุนของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏใน
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิในวันที่ 3 กุมภาพันธ และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 และให
จายเงินปนผลในวันที่ 19 มีนาคม 2555 
 
 ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทจัดสรรกําไร และอนุมัติจายเงินปนผล
ประจําป และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทที่ไดจายไปแลวดังกลาวขางตน 
 
ขอเสนอแนะ :  ขอใหบริษัทฯ พิจารณาแยกการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เปนการปดสมุดทะเบียนเพื่อ
สิทธิการเขารวมประชุม (XM) และหลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมติแลว จึงปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนด
สิทธิการรับปนผลอีกครั้งหนึ่ง (XD)  (เสนอโดยคุณฮั้งใช) 
 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหบริษัทจัดสรรกําไร และจายเงินปนผล
ประจําป และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทที่ไดจายไปแลวดังกลาวขางตน ตาม
รายละเอียดขางตน โดยมีผูอนุมัติดวยคะแนนเสียงจํานวน 57,591,960 หุน ผูไมอนุมัติมีคะแนนเสียง
จํานวน 0 หุน และผูงดออกเสียงจํานวน 0 หุน 
 
 ประธานฯ ไดชี้แจงแกผูถือหุนวา การปนผลเพิ่มเติม 0.18 สตางคดังกลาว มีสวนที่ไดรับ
จากสงเสริมการลงทุน เปนเงิน 0.15 สตางค ซึ่งไมมีภาษีหัก ณ ที่จาย และสวนที่การสงเสริมการลงทุน
สิ้นสุดไปแลว 0.03 สตางค ซึ่งมีภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 10 
 
 ผูถือหุนไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่บริหารงานจนเกิดผล
กําไรเพิ่มขึ้น และสามารถจายปนผลไดในอัตราที่ดี  
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแตงต้ังกรรมการ

เขาใหม 
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 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปนี้ มีกรรมการ
ที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ 
 (1) นายโสฬส  ต้ังในธรรม 
 (2) นายคาซึคาตะ  อาโอโนะ 
 (3) นางรัตนา  สมบูรณวิวัฒน 
 และคณะกรรมการเห็นวากรรมการดังกลาว เปนผูที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณที่ดี ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาเลือกกรรมการดังกลาวใหดํารงตําแหนงกรรมการ
ตอไป 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน 
ดังกลาวใหดํารงตําแหนงกรรมการตอไป โดย  
 (1) นายโสฬส  ต้ังในธรรม มีผูอนุมัติดวยคะแนนเสียงจํานวน 57,500,220 หุน ผูไมอนุมัติมี
คะแนนเสียงจํานวน 0 หุน และผูงดออกเสียงจํานวน 91,740 หุน โดยนายโสฬส ต้ังในธรรม ซึ่งเปนผูมี
สวนไดเสียงดออกเสียง  
 (2) นายคาซึคาตะ อาโอโนะ มีผูอนุมัติดวยคะแนนเสียงจํานวน 57,111,960 หุน ผูไมอนุมัติ
มีคะแนนเสียงจํานวน 0 หุน และผูงดออกเสียงจํานวน 480,000 หุน โดยนายคาซึคาตะ อาโอโนะ ซึ่งเปน
ผูมีสวนไดเสียงดออกเสียง  
 (3) นางรัตนา สมบูรณวิวัฒน มีผูอนุมัติดวยคะแนนเสียงจํานวน 57,310,860 หุน ผูไม
อนุมัติมีคะแนนเสียงจํานวน 0 หุน และผูงดออกเสียงจํานวน 281,100 หุน โดยนางรัตนา สมบูรณวัวัฒน 
ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียงดออกเสียง 
 
 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงต้ังกรรมการเขาใหม 2 ทาน ไดแก นายคาซึ
โนริ คง และนายศักดา เกิดรอด ซึ่งจะทําใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 12 ราย และเปน
บุคคลผูมีสัญชาติไทย หรือภูมิลําเนาในประเทศไทยเปนจํานวนกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหการแตงต้ังกรรมการเขาใหมตามที่เสนอ
มา โดย 
 (1) นายคาซึโนริ คง มีผูอนุมัติดวยคะแนนเสียงจํานวน 57,245,840 หุน ผูไมอนุมัติมี
คะแนนเสียงจํานวน 0 หุน และผูงดออกเสียงจํานวน 346,120 หุน โดยนายคาซึโนริ คง ซึ่งเปนผูมีสวน
ไดเสียงดออกเสียง  
 (2) นายศักดา เกิดรอด มีผูอนุมัติดวยคะแนนเสียงจํานวน 57,591,960 หุน ผูไมอนุมัติมี
คะแนนเสียงจํานวน 0 หุน และผูงดออกเสียงจํานวน 0 หุน 
  
วาระที่ 6 พิจารณาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  
 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับการ
บริหารงานในป 2554 จํานวน 1,900,000 บาท เพื่อจัดสรรใหแกประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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240,000 บาท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทานละ 180,000 บาท และใหแก
กรรมการบริษัทอีก 6 ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,120,000 บาท โดยจัดสรรใหแก ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจัดการ ทานละ 240,000 บาท รองกรรมการผูจัดการ, ผูอํานวยการฝายบัญชี
การเงิน ทานละ 180,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 2 ทาน ทานละ 140,000 บาท  
 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท (โดยไมนับคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสีย) อนุมัติ
ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับการบริหารงานในป 2554 ตามรายละเอียดขางตน โดยมีผูอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงจํานวน 40,699,020 หุน ผูไมอนุมัติมีคะแนนเสียงจํานวน 0 หุน และผูงดออกเสียง
จํานวน 16,892,940 หุน โดยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียงดออกเสียง 
 
คําถาม : การที่บริษัทฯ มีการเสนอคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนเงินรวมเทากับป 2553 แตมี

กรรมการเพิ่ม 2 คน จะทําใหกรรมการเดิมไดคาตอบแทนลดลงหรือไม (โดยคุณฮั้งใช) 
คําตอบ : บริษัทฯ ไดเสนอคาตอบแทนกรรมการดังกลาว จากผลการดําเนินงานป 2554 ดังนั้น 

กรรมการเขาใหมในป 2555 ทั้ง 2 ทานจะไมไดรับคาตอบแทนดังกลาว  
 
วาระที่ 7   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท  
เอ็ม อาร แอน แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2555 
เปนเงินจํานวน 510,000 บาท และคาสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 225,000 บาท 
 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหแตงต้ัง นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จาก
บริษัท เอ็ม อาร แอน แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 
2555 เปนเงินจํานวน 510,000 บาท และคาสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 225,000 บาท โดยมี
ผูอนุมัติดวยคะแนนเสียงจํานวน 57,591,960 หุน ผูไมอนุมัติมีคะแนนเสียงจํานวน 0 หุน และผูงดออก
เสียงจํานวน 0 หุน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
 
 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดจะเสนอเรื่องใหที่ประชุมพิจารณาอีก
หรือไม  
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องใหที่ประชุมพิจารณาอีก 
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คําถามคําตอบภายหลังวาระปกติ 
 
คําถาม : การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี จะทําใหการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑของ

บริษัทลดลงในอนาคตหรือไม (โดยคุณศิริกาญจน) 
คําตอบ : บริษัทฯ ไดมีการประเมินแนวโนนการเติบโตของผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ เปนระยะ ซึ่ง

มองวาผลิตภัณฑหลัก เชน เครื่องพิมพและชิ้นสวนเครื่องพิมพ ยังมีความตองการและ
เติบโตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับการสนับสนุนดานการใหใชสิทธิบัตร, 
การตลาดและเทคโนโลยีจากบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส ประเทศญี่ปุน ซึ่งเชื่อวาจะทําให
บริษัทฯ สามารถปรับตัวกับแนวโนมและความตองการของตลาดในอนาคตไดอยาง
เหมาะสมและมีการเติบโตอยางตอเนื่องได  

 
 ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาเขารวมในการประชุมครั้งนี้ และ
กลาวปดประชุมเม่ือ เวลา12.30 น. 
 
 
 

________________________ ประธานที่ประชุม 
   ( นายไทอิจิ นิโนมิยะ ) 

 

 

      

      (นายโสฬส ต้ังในธรรม) 
     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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