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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 
ของ 

บริษทั ทาพาโก้ จาํกดั (มหาชน) 
______________________________________________________________ 

 
เวลาและสถานท่ี 
 
 ประชุมเมือ่วนัที ่ 26 กุมภาพนัธ ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ สาํนกังานใหญ่ของบรษิทั 
ตัง้อยูเ่ลขที ่789/40 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง หมูท่ี ่1 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
 
กิจการเบือ้งต้น 
 
 นายไทอจิ ินิโนมยิะ ประธานกรรมการ  เป็นประธานทีป่ระชุม 
 
 ประธานฯ แจง้วา่ไดม้ผีูถ้อืหุน้ของบรษิทัเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ
จากผูถ้อืหุน้รวม 62 ราย และถอืหุน้รวมกนัเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 57,430,554 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทัง้หมด
ของบรษิทัจาํนวน 95,686,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60.02 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของ
บรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  
 
 ประธานฯ จงึกลา่วเปิดประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะ
สอบถามทีป่ระชุมวา่ มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืงดออกเสยีง โปรดยกมอืขึน้ 

 
 - หากมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดยกมอืคดัคา้น หรอืงดออกเสยีง ประธานฯจะใหเ้จา้หน้าทีข่อง
บรษิทัไปเกบ็บตัรลงคะแนน ซึง่ไดแ้จกใหผู้ถ้อืหุน้ทุกทา่นขณะลงทะเบยีน เพือ่ลงมตคิดัคา้นหรอืงดออก
เสยีงในบตัรลงคะแนนดงักลา่ว และใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทันําบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีค่ดัคา้นหรอื
งดออกเสยีงไปตรวจนบัคะแนนเสยีงตามจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู ่ และถอืวา่ผูถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดย้กมอืใน
ทีป่ระชุมมมีตใิหอ้นุมตัติามทีป่ระธานฯเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 
 - หากไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดยกมอืคดัคา้น หรอืงดออกเสยีง ถอืวา่ทีป่ระชุมมมีตเิป็น
เอกฉนัทใ์หอ้นุมตัติามทีป่ระธานฯเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ เวน้แต่กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไดท้าํ
เครือ่งหมายในหนงัสอืมอบฉนัทะไวแ้ลว้วา่ ประสงคจ์ะลงมตคิดัคา้นหรอืงดออกเสยีงประการใด บรษิทั
กจ็ะบนัทกึคะแนนเสยีงทีค่ดัคา้นหรอืงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ในการลงมตใินแต่ละวาระดว้ย  
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 จากนัน้ ประธานฯ ไดแ้นะนํากรรมการ, ผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยแก่ผูถ้อืหุน้ 
รวมถงึไดแ้นะนําตวัแทนจากบรษิทัทีป่รกึษากฎหมาย และตวัแทนจากสาํนกังานสอบบญัช ีซึง่ไดเ้ขา้
รว่มประชุมเพือ่ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูถ้อืหุน้ดว้ย จากนัน้ จงึเขา้สูก่ารประชุมตามวาระ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555  
 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 
ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่ 24 กุมภาพนัธ ์ 2555 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายแลว้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม 
และขอใหท้ีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 
 
คาํถาม : ในการปิดสมดุทะเบยีนเพือ่ประชุมผูถ้อืหุน้ปีก่อน มผีูถ้อืหุน้เป็นจาํนวนกีร่าย และในปีน้ีมี

ความมจีาํนวนกีร่าย เป็นรายยอ่ยกีร่าย (โดยคุณธนภมู)ิ 
คาํตอบ : ในการปิดสมดุทะเบยีนเพือ่ประชุมผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 661 ราย และในปีน้ีมเีพิม่ขึน้เป็น 

1,534 ราย โดยอตัราสว่นผุถ้อืหุน้สญัชาตไิทย เพิม่ขึน้จาก 50.46% เป็น 55.40% สาํหรบั
จาํนวนผูถ้อืหุน้รายยอ่ยนัน้ จะแสดงขอ้มลูทีถู่กตอ้งในเวปของตลาดหลกัทรพัยฯ์ จากน้ีไป
อกีประมาณ 1 เดอืนเมือ่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปจดัรายการ Strategic Shareholders เรยีบรอ้ย
แลว้ 

 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
2555 ดงักลา่ว โดยมผีูร้บัรองดว้ยคะแนนเสยีงจาํนวน 57,359,254 หุน้ ผูไ้มร่บัรองมคีะแนนเสยีงจาํนวน 
71,300 หุน้ และผูง้ดออกเสยีงจาํนวน 0 หุน้ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 
 ประธานฯ ไดร้ายงานถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมาใหท้ีป่ระชุมทราบ และได้
ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานประจาํปีของคณะกรรมการ พรอ้มทัง้รายละเอยีดต่าง ๆ ตามรายการที่
กฎหมายกาํหนด ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายแลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 
 
คาํถาม : ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ มผีลกาํไรเพิม่ขึน้ แต่มสีดัสว่นทางการเงนิ เชน่สดัสว่นสภาพคลอ่ง

ลดลง ระยะเวลาการเกบ็หน้ียาวขึน้ ระยะเวลาการชาํระหน้ีสัน้ลง เกดิจากสาเหตุใด (โดยคุณ
สถาพร) 

คาํตอบ : อตัราสว่นสภาพคลอ่งทีล่ดลงดงักลา่ว เกดิจากการทีบ่รษิทัฯ มหีน้ีสนิระยะสัน้เป็นเงนิกูย้มื
จากสถานบนัการเงนิเพิม่ขึน้ เน่ืองจากการลงทุนในทีด่นิโรงงานใหม ่โดยบรษิทัฯ กาํลงัอยู่
ระหวา่งเลอืกแหลง่เงนิทุนจากสถาบนัการเงนิทีเ่สนอเขา้มาใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบั
แผนงานระยะยาวของบรษิทัฯ จงึยงัไมไ่ดท้าํการแปลงหน้ีสนิระยะสัน้เป็นหน้ีสนิระยะยาว 
อยา่งไรกต็าม เงนิกูย้มืระยะสัน้ปจัจุบนัมอีตัราดอกเบีย้อยูท่ีร่อ้ยละ 4-6.25 ซึง่ไมต่่างจากเงนิ
กูย้มืระยะยาว สว่นของการทีร่ะยะการเกบ็หน้ียาวขึน้ เกดิจากยอดสัง่ซือ้จากลกูคา้ใน
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ประเทศ รายทีม่ ีcredit term 60 วนัเพิม่ขึน้ สาํหรบัการทีร่ะยะเวลาชาํระหน้ีสัน้ลงนัน้ เกดิ
จากบรษิทัไดเ้ลอืกการชาํระทีส่ ัน้ลงเพือ่ขอเป็นสว่นลดจาก Supplier เชน่กนั 

คาํถาม :  การทีอ่ตัราผลตอนแทนผูถ้อืหุน้ไมเ่พิม่ขึน้เกดิจากสาเหตุใด (โดยคุณสถาพร) 
คาํตอบ :  ในปี 2555 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ มกีาํไรสงูสดุในงบเดีย่วและงบรวม แต่เมือ่ดจูากกาํไรสทุธแิลว้ 

อาจเหมอืนไมเ่พิม่ขึน้มากนกั แต่สาเหตุหลกัเน่ืองจากบรษิทัมภีาระภาษทีีเ่พิม่ขึน้ และมกีาร
ตัง้สาํรองผลประโยชน์พนกังานภายหลงัเกษยีณอายใุหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชใีหม ่ซึง่
รวม 2 สว่นน้ีเป็นเงนิประมาณ 9.8 ลา้นบาทตามงบการเงนิรวม อยา่งไรกต็าม ภาระภาษจีะ
คอ่ย ๆ ลดลงจากน้ีไป เน่ืองจากอตัราสว่นของสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนเพิม่มากขึน้ 
และการลดภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของรฐับาล 

คาํถาม :  บรษิทัมแีผนในการเพิม่ทุน หาผูร้ว่มทุน M&A เพือ่ไปยงั SET หรอืผลติผลติภณัฑท์ีเ่ป็น 
Brand ของตวัเองหรอืไม ่(โดยคุณสถาพร) 

คาํตอบ :  บรษิทัฯ จะไดม้กีารพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการใชเ้งนิของบรษิทัฯ สาํหรบั
เรือ่ง Strategic Partner หรอื M&A นัน้ บรษิทัไมไ่ดปิ้ดกัน้แต่อยา่งใด สาํหรบัเรือ่งการ
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็น Brand ของตนเองนัน้ ยงัไมไ่ดม้แีผนงานแต่อยา่งใด  

คาํถาม :  ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ ในปจัจุบนัไดแ้ก่ผลติภณัฑอ์ะไร และมแีผนงานในการขยาย
ตลาดอยา่งไร (โดยคุณสามารถ) 

คาํตอบ :  ยอดขายรอ้ยละ 80 ของบรษิทัฯ ในปีทีผ่า่นมาเป็นชิน้สว่นเครือ่งพมิพแ์ละเครือ่งถ่าย
เอกสาร โดยจากน้ีไปบรษิทัฯ วางแผนการขยายตลาดโดยการเพิม่จาํนวนรายของลกูคา้ 
และเขา้ไปในตลาดผลติภณัฑใ์หม ่ๆ รวมถงึขยายตลาดดา้นชิน้สว่นรถยนตเ์พิม่ขึน้ดว้ย  

 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการและ
ผลการดาํเนินกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา โดยมผีูร้บัรองดว้ยคะแนนเสยีงจาํนวน 57,430,554 
หุน้ ผูไ้มร่บัรองมคีะแนนเสยีงจาํนวน 0 หุน้ และผูง้ดออกเสยีงจาํนวน 0 หุน้ 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทุน ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2555 
 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุล และงบกาํไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วนัที ่
31 ตุลาคม 2555 ซึง่ไดต้รวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และไดร้บัการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายแลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 
 
  ทัง้น้ี งบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2555 
 

• สนิทรพัยร์วม  574,542,527 บาท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.28 
• หน้ีสนิรวม  299,735,374 บาท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.10 
• สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 274,807,153 บาท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 6.60 

 
  และงบกาํไรขาดทุนสิน้สดุวนัที ่31 ตุลาคม 2555  
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• รายไดร้วม  574,178,674 บาท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 7.11 
• คา่ใชจ้า่ยรวม  527,504,768 บาท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 8.08 
• กาํไรสทุธ ิ    46,673,906 บาท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 17.06 

 
คาํถาม :  บรษิทัฯ มแีผนการลงทุนในอนาคตเป็นอยา่งไรบา้ง (โดยคุณสถาพร) 
คาํตอบ :  บรษิทัฯ มแีผนการลงทุนในอนาคตโดยไดม้กีารทาํสญัญาซือ้ทีจ่าํนวน 28 ไร ่เขต

อุตสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ีเป็นเงนิลงทุน 39 ลา้นบาท และคาดวา่จะใชเ้งนิลงทุนในการ
ก่อสรา้งโรงงานแหง่ใหมเ่ป็นเงนิประมาณ 150 ลา้นบาท 

คาํถาม :  บรษิทัฯ ม ีWarrant ทีอ่อกไปแลว้ และยงัรอแปลงเป็นจาํนวนเทา่ใด (โดยคณุสถาพร) 
คาํตอบ :  หลงัจากการแปลงรอบ 31 มกราคม 2556 ทีผ่า่นมา ยงัม ีWarrant รอแปลงอกี 39,112,085 

หน่วย ซึง่หากมกีารแปลงเขา้มาทัง้หมด จะทาํใหม้เีงนิเขา้บรษิทัฯ เป็นเงนิประมาณ 90 
ลา้นบาท 

คาํถาม :  สว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ มแีผนการในใชแ้หลง่เงนิหรอืการระดมทุนในสว่นทีข่าดอยา่งไร (โดย
คุณธงชยั) 

คาํตอบ :  บรษิทัฯ จะไดม้กีารพจิารณาแหลง่เงนิหรอืการระดมทุนในสว่นดงักลา่วใหเ้หมาะสม เชน่
การกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ หรอืการระดมทุนในรปูแบบต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งการ
แผนงานระยะยาวของบรษิทัฯ ซึง่ไดม้กีารทาํแผนไวถ้งึปี 2017-2018 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
โดยจะพจิาณาถงึทัง้สว่นของบรษิทัและผูถ้อืหุน้  

 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ อนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สิน้สดุวนัที ่ 31 
ตุลาคม 2555 ซึง่ไดต้รวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และไดร้บัการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมผีูอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงจาํนวน 57,430,554 หุน้ ผูไ้มอ่นุมตัมิี
คะแนนเสยีงจาํนวน 0 หุน้ และผูง้ดออกเสยีงจาํนวน 0 หุน้ 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 
 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา บรษิทัมี
ผลกาํไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ จาํนวน 42,977,201 บาท จงึเหน็สมควรจดัสรรกาํไร
ดงักลา่วไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 540,000 บาท  
 
 ทัง้น้ี กาํไรสว่นทีเ่หลอืจาํนวน 42,437,201 บาท สว่นหน่ึงใหนํ้ามาจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 
2555 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท โดยไดจ้า่ยปนัผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัที่
มรีายชือ่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 17 กรกฎาคม 2555 ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 
0.09 บาท ดงันัน้ บรษิทัจา่ยสว่นทีเ่หลอือกีหุน้ละ 0.18 บาท แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีม่รีายชือ่ปรากฏใน
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยกาํหนดรายชือ่ผูม้สีทิธใินวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์และรวบรวมรายชือ่ตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่ 5 กุมภาพนัธ ์ 2556 และให้
จา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่15 มนีาคม 2556 
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 ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัจดัสรรกาํไร และอนุมตัจิา่ยเงนิปนัผล
ประจาํปี และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลของบรษิทัทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 
 
ขอ้เสนอแนะ :   

1. ณ วนัที ่ 31 ตุลาคม 2555 บรษิทัฯ มกีาํไรสะสมทีย่งัไมจ่ดัสรรตามงบการเงนิรวม ถงึ 130.6 
ลา้นบาท ซึง่เกอืบเทา่กบัทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงันัน้ขอใหม้กีารพจิารณาการปนัผลใน
รปูแบบอื่น เชน่ปนัผลเป็นหุน้ดว้ย (โดยคุณสถาพร) 

2. ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ปนัผลในอตัราถงึกวา่รอ้ยละ 60 ของกาํไรสทุธ ิทัง้ ๆ ทีจ่ากน้ีไปบรษิทั
ฯ มแีผนการลงทุนในสว่นของโรงงานใหม ่ ซึง่หากปนัผลไปมาก แต่ตอ้งมาระดมทุนจากผูถ้อื
หุน้ภายหลงั อาจมสีว่นสญูเสยีเชน่ภาษทีีถู่กหกัไปแลว้ ดงันัน้น่าจะพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบั
การลงทุนในอนาคตดว้ยเชน่กนั (โดยคุณธงชยั) 

3. ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาปนัผลเป็นเงนิสดเป็นหลกัมากกวา่ปนัผลเป็นหุน้ เพราะอาจทาํให้
ราคาหุน้ตกได ้(โดยคุณธนภมู)ิ 

คาํตอบ : บรษิทัฯ ขอขอบคุณทุกขอ้เสนอแนะ และจะไดพ้จิารณาใหเ้หมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ในอนาคต 
คาํถาม :  ในปี 2556 น้ี บรษิทัฯ มนีโยบายการปนัผลอยา่งไร (โดยคุณสามารถ) 
คาํตอบ :  บรษิทัฯ มนีโยบายการปนัผลเชน่เดมิ คอืประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธติามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกจิ ผลการดาํเนินการและโครงการในอนาคต 
 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ อนุมตัใิหบ้รษิทัจดัสรรกาํไร และจา่ยเงนิปนัผล
ประจาํปี และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลของบรษิทัทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ ตาม
รายละเอยีดขา้งตน้ โดยมผีูอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงจาํนวน 57,430,554 หุน้ ผูไ้มอ่นุมตัมิคีะแนนเสยีง
จาํนวน 0 หุน้ และผูง้ดออกเสยีงจาํนวน 0 หุน้ 
 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงแก่ผูถ้อืหุน้วา่ การปนัผลเพิม่เตมิ 0.18 สตางคด์งักลา่ว มสีว่นทีไ่ดร้บั
จากสง่เสรมิการลงทุน เป็นเงนิ 0.08 สตางค ์ซึง่ไมม่ภีาษหีกั ณ ทีจ่า่ย และสว่นทีก่ารสง่เสรมิการลงทุน
สิน้สดุไปแลว้ 0.10 สตางค ์ซึง่มภีาษหีกั ณ ทีจ่า่ยรอ้ยละ 10 โดยสว่นดงักลา่วมอีตัราภาษอียูท่ีร่อ้ยละ 25 
 
 ผูถ้อืหุน้ไดก้ลา่วขอบคุณคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีบ่รหิารงานจนเกดิผล
กาํไรเพิม่ขึน้ และสามารถจา่ยปนัผลไดใ้นอตัราทีด่ ี 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีน้ี มกีรรมการ
ทีต่อ้งออกตามวาระจาํนวน 4 ทา่น คอื 
 (1) นายอาซโึนบุ  โทกะ 
 (2) นายเคซเึคะ มะซอุึระ 
 (3) นายนารุฮซิะ อาเบะ 
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 (4)  นายวฑิรูย ์ สกนธวฒัน์ 
 และคณะกรรมการเหน็วา่กรรมการดงักลา่ว เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ทีด่ ี ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาเลอืกกรรมการดงักลา่วใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ
ต่อไป 
 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัใิหเ้ลอืกกรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ทา่น 
ดงักลา่วใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป โดย  
 (1) นายอาซโึนบุ โทกะ มผีูอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงจาํนวน 55,030,554 หุน้ ผูไ้มอ่นุมตัมิี
คะแนนเสยีงจาํนวน 0 หุน้ และผูง้ดออกเสยีงจาํนวน 2,400,000 หุน้ โดยนายอาซโึนบุ โทกะ ซึง่เป็นผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง  
 (2) นายเคซเึคะ มะซอุึระ มผีูอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงจาํนวน 55,230,454 หุน้ ผูไ้มอ่นุมตัมิี
คะแนนเสยีงจาํนวน 0 หุน้ และผูง้ดออกเสยีงจาํนวน 2,200,100 หุน้ โดยนายเคซเึคะ มะซอุึระ ซึง่เป็นผู้
มสีว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง  
 (3) นายนารุฮซิะ อาเบะ มผีูอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงจาํนวน 56,630,554 หุน้ ผูไ้มอ่นุมตัมิี
คะแนนเสยีงจาํนวน 0 หุน้ และผูง้ดออกเสยีงจาํนวน 800,000 หุน้ โดยนายนารุฮซิะ อาเบะ ซึง่เป็นผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง 
 (4) นายวฑิรูย ์สกนธวฒัน์ มผีูอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงจาํนวน 57,370,554 หุน้ ผูไ้มอ่นุมตัมิี
คะแนนเสยีงจาํนวน 0 หุน้ และผูง้ดออกเสยีงจาํนวน 60,000 หุน้ โดยนายวฑิรูย ์สกนธวฒัน์ ซึง่เป็นผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง 
  
วาระท่ี 6 พิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 
 ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใิหก้าํหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบัการ
บรหิารงานในปี 2555 จาํนวน 2,340,000 บาท เพือ่จดัสรรใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
260,000 บาท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทา่นละ 200,000 บาท และใหแ้ก่
กรรมการบรษิทัอกี 8 ทา่น เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,480,000 บาท โดยจดัสรรใหแ้ก่ ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ทา่นละ 240,000 บาท รองกรรมการผูจ้ดัการ, ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชี
การเงนิ ทา่นละ 180,000 บาท และกรรมการบรษิทัอกี 4 ทา่น ทา่นละ 160,000 บาท  
 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัท ์(โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูม้สีว่นไดเ้สยี) อนุมตัิ
ใหก้าํหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบัการบรหิารงานในปี 2555 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยมผีูอ้นุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงจาํนวน 42,332,194 หุน้ ผูไ้มอ่นุมตัมิคีะแนนเสยีงจาํนวน 0 หุน้ และผูง้ดออกเสยีง
จาํนวน 15,098,360 หุน้ โดยกรรมการบรษิทัฯ ซึง่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง 
 
วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
 



 - 7 - 

 ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ นายเมธ ี รตันศรเีมธา  ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที ่3425 หรอื นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2803 จากบรษิทั  
เอม็ อาร ์แอน์ แอสโซซเิอท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยกาํหนดคา่สอบบญัชสีาํหรบัปี 2555 
เป็นเงนิจาํนวน 540,000 บาท และคา่สอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 235,000 บาท 
 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ นายเมธ ี รตันศรเีมธา  ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3425 หรอื นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 2803 จาก
บรษิทั เอม็ อาร ์แอน์ แอสโซซเิอท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยกาํหนดคา่สอบบญัชสีาํหรบัปี 
2555 เป็นเงนิจาํนวน 540,000 บาท และคา่สอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 235,000 บาท โดยมี
ผูอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงจาํนวน 57,430,554 หุน้ ผูไ้มอ่นุมตัมิคีะแนนเสยีงจาํนวน 0 หุน้ และผูง้ดออก
เสยีงจาํนวน 0 หุน้ 
 
คาํถาม : การทีค่า่สอบบญัชโีดยรวมเพิม่ขึน้ 5.06% จากปีก่อนเน่ืองจากสาเหตุอะไร สามารถจะคงราคา

เดมิเพือ่เป็นการลดภาระคา่สอบบญัชขีองบรษิทัไดห้รอืไม ่(โดยคุณสถาพร) 
คาํตอบ : คา่สอบบญัชดีงักลา่ว คาํนวณจากชัว่โมงทาํงานทีส่าํนกังานสอบบญัชซีึง่คาดวา่ตอ้งใชเ้พือ่การ

ตรวจสอบและสอบทานดงักลา่ว โดยในปี 2556 น่ี จากการทีบ่รษิทัฯ มแีผนการในการสรา้ง
โรงงานใหม ่ และมยีอดขายเพิม่ขึน้ ทาํชัว่โมงทีใ่ชใ้นการตรวจสอบและสอบทานเพิม่ขึน้ 
นอกจากน้ีการปรบัเปลีย่นมาตรฐานบญัชใีหม ่ กท็าํใหก้ารตรวจสอบตอ้งใชช้ัว่โมงเพิม่ขึน้
เชน่กนั นอกจากน้ี ในชว่งระยะเวลา 2 ปีทีผ่า่นมา ทางสาํนกังานไมไ่ดม้กีารปรบัราคาคา่
ตรวจสอบและสอบทานแต่อยา่งใด (ตอบโดยตวัแทนสาํนกังานสอบบญัช)ี 

คาํถาม : นอกจากคา่สอบบญัชดีงักลา่วแลว้ บรษิทัฯ มคีา่สอบบญัชอีื่น ๆ เชน่รายงาน BOI หรอืไม ่เป็น
มลูคา่เทา่ใด (โดยคุณธงชยั) 

คาํตอบ :  บรษิทัฯ มคีา่สอบบญัชรีายงาน BOI ประจาํปี ปีละ 50,000 บาท ซึง่ตรวจสอบโดยสาํนกังาน
ตรวจสอบบญัชอีื่น  

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  
 
 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดจะเสนอเรือ่งใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอกี
หรอืไม ่ 
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอเรือ่งใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอกี 
 
คาํถามคาํตอบภายหลงัวาระปกติ 
คาํถาม : ปจัจุบนั บรษิทัมเีครือ่งจกัรทัง้หมดกีเ่ครือ่ง และเครือ่งดงักลา่วเป็นเครือ่งจกัรนําเขา้ใชห่รอืไม ่

(โดยคุณวรีวรรณ) 
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คาํตอบ : ปจัจุบนั บรษิทัฯ มเีครือ่งฉีดพลาสตกิทีใ่ชง้านอยูท่ ัง้สิน้ 116 เครือ่งขนาดตัง้แต่ 30 ตนั ถงึ 
450 ตนั เป็นเครือ่งจกัรนําเขา้จากประเทศญีปุ่น่ โดยหลงัเสรจ็สิน้การประชุม บรษิทัฯ จะได้
จดัเตรยีมเจา้หน้าทีเ่พือ่นําทา่นผูถ้อืหุน้ชมบรษิทัฯ ดว้ย 

 
 ประธานฯ จงึกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาเขา้รว่มในการประชุมครัง้น้ี และ
กลา่วปิดประชุมเมือ่ เวลา12.15 น. 
 
 
 

________________________ ประธานทีป่ระชุม 
   ( นายไทอจิ ินิโนมยิะ ) 

 

 

      

      (นายโสฬส ตัง้ในธรรม) 
     ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 


