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รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกลุ

ผูแ้ ทนจากผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานในที่ประชุม ได้แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชี จากนั้นประธานฯ
แถลงว่ามีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองรวม 70 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 129,051,754 หุ ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 1,395
ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,392,845,031 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,465 ราย นับจานวน
หุ ้ น ได้ 1,521,896,785 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.1459 ของจ านวนหุ ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดของบริ ษัท จากจ านวน
2,265,749,381 หุน้ โดยไม่นบั รวมหุน้ ซื้อคืน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีจานวน 96,133,100 หุน้
ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ประธานฯได้ประกาศเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุมส่ งตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนร่ วมกับ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ได้มีผถู ้ ือหุน้ คือ นายมนตรี ดิษยวิภาส เข้ามาเป็ นตัวแทน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสี ยง ซึ่งเลขานุการบริ ษทั
ชี้แจงสรุ ปดังนี้

-

ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จะสามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามจานวนหุน้ ที่ท่านถืออยู่ คือ 1 หุ ้น ต่อ
1 เสี ยงในแต่ละวาระ

-

ผูถ้ ือหุ ้นที่ รับมอบฉันทะมา จะถือผลการออกเสี ยงในแต่ละวาระตามหนังสื อมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะมา
ในกรณี ที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นโมฆะ คือผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสี ยงมากกว่าจานวนหุ ้นที่
ได้รับมอบฉันทะมา

-

บัตรออกเสี ยงจะระบุจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ หากลงคะแนนเสี ยงมากกว่า 1 แห่ง ในวาระหรื อวาระย่อยเดียวกัน
ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นๆ เป็ นโมฆะ

-

กรณี ไม่มีผถู ้ ือหุ ้น ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ประธานฯ จะสรุ ปวาระการประชุมนั้นๆ ในตอนท้ายของการ
รายงานว่า “ ผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามมติที่นาเสนอ”

-

กรณี ผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน ให้ระบุเครื่ องหมายกากบาท ( X ) ลงในกรอบสี่ เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนเสี ยงที่แจกให้ ช่องใด
ช่องหนึ่งเท่านั้น และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รับบัตรลงคะแนนมานับคะแนนเสี ยง

-

สาหรับการนับคะแนนเสี ยง จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นที่ลงคะแนนเสี ยง ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง
ดังกล่าว หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือ ถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนน เห็น
ด้วย ในวาระนั้นๆ

-

ส่ วนผูท้ ี่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนนในหนังสื อมอบฉันทะแล้วว่า เห็น
ด้ วย ไม่ เห็ นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง บริ ษทั ฯ จะบันทึ กคะแนนตามที่ ผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสี ยง
ลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ ใคร่ ขอชี้ แจงเพิ่มเติ มว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดรั บลงทะเบี ยนตลอดระยะเวลาการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็ จ ดังนั้น จานวนผูถ้ ือหุ ้นและจานวนหุน้ ในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจานวนผูเ้ ข้า
ประชุมที่ได้รับลงทะเบียนไว้
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ลงทะเบี ยนภายหลังจากการประชุ มเริ่ มแล้ว จะไม่นับเป็ นองค์ประชุ มสาหรั บวาระการประชุ มที่ มีการ
สรุ ปผลการลงคะแนนเสร็ จสิ้นแล้ว
เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสี ยงแล้ว ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ส่ ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ก่อนล่วงหน้าเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
และก่อนเริ่ มวาระการประชุม ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตที่บริ ษทั ฯ ได้
ดาเนินการไปแล้ว ดังนี้
“บริ ษัท ฯได้ป ระกาศเจตนาเพื่ อ เป็ นแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption หรื อ CAC) ในการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต เมื่ อ วัน ที่ 3 ตุ ล าคม 2557 และในปี 2558 บริ ษัท ฯ ได้
ดาเนินการเพื่อกาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับแนวทางของ CAC และได้ทาแบบประเมิน 71 ข้อตามหลักเกณฑ์ของ
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คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็ นสมาชิ กของแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทย ได้รับการปรับระดับการประเมินความยัง่ ยืน (Anti-Corruption) เป็ นระดับ 4 ตั้งแต่วนั ที่ 22 มกราคม 2559
สาหรับปี 2561 ทางคณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ในบริ ษทั ในการสื่ อสารให้เห็นความสาคัญ
และ ให้ความร่ วมมือในการต่อต้านทุจริ ต ตามนโยบายที่กาหนดไว้ และในขณะนี้บริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการต่อ
อายุสมาชิก ”
เมื่อจบการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ประธานฯ จึงได้เริ่ มการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ตามที่ ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมครั้งนี้ แล้ว ใน
เอกสารแนบ 1
ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 24 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 8,270,919
หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,489 ราย รวมจานวนหุน้ ทั้งหมดในวาระนี้ 1,530,167,704
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.5271 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุน้ ซื้อคืน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นางสาววิภา สุ วณิชย์ ผูถ้ ือหุน้ ขอแก้ไขรายงานการประชุม เนื่องจากการสะกดนามสกุลผิด
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม และขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนน
เสี ยงในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ประธานฯ แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิ รับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2561 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,530,167,704
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

100.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯรอบปี บัญชี 2561 รายงานโดยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร รายงานผลการ
ดาเนิ นงานสาหรับผลงานบริ ษทั ฯรอบปี บัญชี 2561 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงาน
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจาปี ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นางสาววิภา สุ วณิชย์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพื่อขอคาชี้แจงดังนี้
1.

โรงงานที่กาลังจะเปิ ดที่ประเทศเม็กซิโก เพื่อรองรับลูกค้าจากโซนอเมริ กา ซึ่งจากปั ญหาระหว่างประเทศ บริ ษทั ฯ มี
มุมมองปั ญหาตรงจุดนี้อย่างไร

2.

จากผลประกอบการปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ประสบปั ญหาสิ นค้าขาดแคลน และจากผลประกอบการในปี 2561 ที่ผา่ นมา
พบว่าสิ นค้าคงเหลือสูงมาก อีกทั้งเงินสดที่ลดลง บริ ษทั ฯ มีนโยบายจัดการกับปั ญหาส่วนนี้อย่างไร

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงเป็ นรายข้อดังนี้
1. ปั ญหาการขึ้นภาษีการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศจีน นับว่าส่งผลอย่างดีสาหรับบริ ษทั ฯ เนื่องจาก
ลูกค้าจากประเทศจีน ได้ทาการย้ายฐานการผลิตมาที่บริ ษทั ฯ ส่วนทางประเทศแถบอเมริ กาเหนือ ไม่มีผลกระทบใดๆ
เนื่องจากสิ นค้าส่วนใหญ่นาเข้าจากประเทศเม็กซิโก อีกทั้งบริ ษทั อิเล็กทรอนิกส์ยกั ษ์ใหญ่ที่นาเข้าสิ นค้าไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริ กา มีโรงงานอยูท่ ี่ประเทศเม็กซิโก
2. ปั ญหาวัตถุดิบขาดแคลนที่บริ ษทั ฯ ประสบอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ทาให้บริ ษทั ฯ ต้องมีการวางแผนสต็อกวัตถุดิบเพื่อ
รองรับการสัง่ ซื้อของลูกค้า แต่ในปี 2562 นี้ บริ ษทั ฯ มีแผนในการลดสิ นค้าคงเหลือ โดยการนาระบบซอฟต์แวร์เข้ามา
ช่วยบริ หารจัดการ ในด้านการเงิน บริ ษทั ฯ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพื่อขอคาชี้แจงดังนี้
1. EU ที่จะมีการพิจารณาเพิ่มภาษีนาเข้ากับประเทศกัมพูชา ทางผูบ้ ริ หารมีแนวคิดอย่างไรกับปั ญหาดังกล่าวและปั ญหานี้
กระทบกับบริ ษทั ลูกที่ประเทศกัมพูชาอย่างไรบ้าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจง ดังนี้
ปั จจุบนั โรงงานที่ประเทศกัมพูชา เป็ นโรงงานประกอบ ซึ่ งมีหลายช่องทางในการส่ งสิ นค้าไปที่ประเทศฝั่งยุโรป เช่น
การขนส่งจากประเทศกัมพูชาไปประเทศไทยทางรถ และส่งสิ นค้าออกจากประเทศไทย
นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพื่อขอคาชี้แจงดังนี้
1. จากรายงานประจาปี ทาไมยอดขายจาก System Build ในปี 2561 จึงลดลง
2. ยอดขายของบริ ษทั ฯ ที่เติบโตขึ้นสูงมาก มาจากการแย่งลูกค้าจากคู่แข่งหรื อไม่
3. การตั้งโรงงานที่ประเทศเม็กซิโก เป็ นการทาโรงงานเปิ ดใหม่ (Greenfield) หรื อเป็ นการควบรวมกิจการ (M&A)
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ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงเป็ นรายข้อดังนี้
1. ในปี 2561 ยอดขาย System Build ของบริ ษทั ฯ ไม่ได้ลดลง มีการเติบโตมากขึ้นในประเทศไทยจากปี ที่ผา่ นมา
2. ยอดขายของบริ ษทั ฯ ที่เติบโตขึ้น มาจากลูกค้าปั จจุบนั
3. การตั้งโรงงานที่ประเทศเม็กซิโก เป็ นการทาโรงงานเปิ ดใหม่ (Greenfield)
นายสุ ริยา สรรพอาษา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพื่อขอคาชี้แจงดังนี้
1. คูค่ า้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นคู่คา้ ที่มีการทาสัญญา หรื อเป็ นประเทภคู่คา้ ซื้อมาขายไป
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจง ดังนี้
ส่วนใหญ่สญ
ั ญาจะเป็ น 1 ปี หากไม่มีปัญหาอะไรจะทาการต่ออายุในปี ต่อไป
ประธานฯ แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่าวาระนี้ไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนน
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯรอบปี บัญชี
2561 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่าน
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สาหรับรอบปี บัญชี 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด
ดังปรากฏในรายงานประจาปี ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิม่ 49 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 12,287,902
หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,538 ราย รวมจานวนหุน้ ทั้งหมดในวาระนี้ 1,542,152,606
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.0935 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุน้ ซื้อคืน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถาม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ประธานฯแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ โดยเสี ยงข้างมากอนุ มตั ิงบการเงิ น สาหรั บรอบปี บัญชี 1 มกราคม 2561 ถึ งวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอ
ทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,537,782,406
0
4,673,200
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.6970%
0.0000%
0.3030%
0.0000%
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯและกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กรรมการจานวน
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั ฯต้องออกจากตาแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ประธานฯ
จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกาหนดต้องออกตามวาระ จานวน 2 ท่าน คือ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา
2. นางพิศมัย สายบัว

กรรมการ
กรรมการ

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 24 กันยายน 2561 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิมายังบริ ษทั ฯ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้ง นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา และ นางพิศมัย สายบัว กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งการแต่งตั้งนี้ ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
เนื่ องจากบุคคลทั้งสองมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ร.บ หลักทรั พย์และตลาด
หลักทรั พย์ และข้อกาหนดอื่ นๆ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
ประธานฯได้เชิ ญกรรมการทั้งสองท่าน ออกจากที่ประชุม และได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ
และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ
แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระย่ อย 4.1 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ นายพงษ์ ศักดิ์ โล่ ห์ทองคา กรรมการบริษัท กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั้ง นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
การลงมติในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย จานวน 1 ราย รวมจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 983,264,523 หุน้
เห็นด้วย
509,437,720 เสี ยง คิดเป็ น
91.1026 %
ไม่เห็นด้วย
49,753,363 เสี ยง คิดเป็ น
8.8974 %
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง คิดเป็ น
0.0000 %
บัตรเสี ย
0
เสี ยง คิดเป็ น
0.0000%
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วาระย่ อย 4.2 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แต่ งตั้ง นางพิศมัย สายบัว กรรมการบริษัท กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั้ง นางพิศมัย สายบัว กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
การลงมติในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย จานวน 1 ราย รวมจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 120,000 หุน้
เห็นด้วย
1,542,247,706 เสี ยง คิดเป็ น
99.9943 %
ไม่เห็นด้วย
87,900 เสี ยง คิดเป็ น
0.0057 %
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง คิดเป็ น
0.0000 %
บัตรเสี ย
0
เสี ยง คิดเป็ น
0.0000 %
เมื่อจบการลงมติ ประธานฯได้เชิญกรรมการทั้งสองท่าน กลับมาในที่ประชุมอีกครั้ง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2562 โดยได้เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาด
ของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ผลการปฏิบตั ิงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและภาวะการณ์ เศรษฐกิ จโดยรวม เห็ นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ต่อที่ ประชุ ม เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับจานวนค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมตั ิไว้
ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 4 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 36,179 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,542 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,542,491,785 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
71.0951 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุน้ ซื้อคืน
ประธาน ฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นางสาววิภา สุวณิ ชย์ ผูถ้ ือหุน้ มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนรายไตรมาสที่เสนอให้กรรมการค่อนข้างต่า เกรงว่า จะมีผล
ต่อการทางานของกรรมการ และการคัดสรรกรรมการเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า การเข้ามารับตาแหน่งในการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมี
ความตั้งใจในการทางานอย่างเต็มที่ โดยไม่ได้คานึ งถึงค่าตอบแทนดังกล่าวแต่อย่างใด ส่ วนผลตอบแทนกรรมการที่ผถู ้ ือหุ ้น
เสนอให้มีการปรับให้สูงขึ้นนั้นจะขอนามาพิจารณาในการประชุมในปี หน้า
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 5พิจารณาอนุมตั ิ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ประธานฯแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ ดว้ ยเสี ยงเกิ นกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้าประชุม และมีสิทธิ
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ลงคะแนนอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,542,483,153
0
8,632
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.9994%
0.0000%
0.0006%
0.0000%

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานสรุ ปต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ประธานกรรมการตรวจสอบ นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ตามพระพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมให้ทาหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ จากการ
เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมีกระบวนการคัดเลือกผูส้ อบบัญ ชี สาหรับรอบปี 2562โดยพิจารณาจากประสบการณ์
มาตรฐาน และ ประสิ ทธิภาพในการทางาน อีกทั้งได้เปรี ยบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกบั บริ ษทั สอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน จึง
ได้เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณา นาเสนอที่ ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งสานักงานสอบบัญชี บริ ษทั
สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯประจาปี 2562
โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
1) นาย โสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรื อ
2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกลุ *
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4807 หรื อ
(*เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปี บัญชี 2561)
3) นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4496 หรื อ
4) นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 3516 หรื อ
5) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรื อ
6) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4521 หรื อ
7) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 5872
โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้
และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
อนุญาตอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นได้
ทั้งนี้ผสู ้ อบบัญชีท้ งั 7 ราย ดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผู ้
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชี
พิเศษสาหรับสิ ทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่า
สอบบัญชีน้ ีไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี
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ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2562 มากกว่าค่าสอบบัญชี ปี 2561 เป็ นจานวนเงิ น 400,000 บาท (สี่ แสนบาทถ้วน) เนื่ องด้วย
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบงบการเงินรวม
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 76 พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ประธานฯแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบว่า วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติโดยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นจากบริ ษทั สานักงาน อี วาย
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีและกาหนด ค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,539,942,753
2,540,400
8,632
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.8347%
0.1647%
0.0006%
0.0000%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรผลกาไรและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561
ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้นาเสนอต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้รับอนุมตั ิโดยที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไร
สุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริ ษทั กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความ
จาเป็ นอื่นๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ซึ่งในรอบปี บัญชี 2561 บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็ นกาไรสุทธิจานวน 802,856,428 บาท ( แปด
ร้ อยสองล้านแปดแสนห้าหมื่ นหกพัน สี่ ร้ อยยี่สิ บแปดบาทถ้ว น) และกาไรสุ ท ธิ จากงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ฯจ านวน
742,758,401 บาท ( เจ็ดร้อยสี่ สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ ร้อยเอ็ดบาทถ้วน)
ด้วยบริ ษทั ฯ มี ความจาเป็ นต้องสารองเงิ นสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานและรองรั บการเติ บโตของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาเห็นสมควร
เสนอให้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2561 จานวน 0.11 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงินประมาณ 238.7
ล้านบาท (ไม่นบั รวมหุน้ ซื้อคืน) หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 32 ของผลกาไรสุทธิจากการดาเนินงานเฉพาะบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2561
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 เงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ0.110 บาท จ่ายจากกาไรที่ได้รับสิ ทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริ มการลงทุน
จากบัตรส่งเสริ มเลขที่ 5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
 วันที่ไม่ได้รับสิ ทธิปันผล (XD) คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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 กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 โดยมีกาหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของ
กาไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 13 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 23,630 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,555 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,542,515,415 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
71.0962 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไม่นบั รวมหุน้ ซื้อคืน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสุ ริยา สรรพอาษา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพื่อขอคาชี้แจงดังนี้
1. สอบถามถึงระยะเวลาการจ่ายเงินปั นผล และการกาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งทางผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ให้บริ ษทั ฯ
ดาเนินการให้เร็ วขึ้น
ประธานฯ ขอให้คุณพิศมัย สายบัว กรรมการ เป็ นผูช้ ้ ีแจง
คุณพิศมัย สายบัว ได้ช้ ีแจงดังนี้
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีข้นั ตอนการเตรี ยมงาน ทั้งในด้านการจัดทารายงานประจาปี หนังสื อเชิญประชุม ทั้งนี้ ระยะเวลา
การจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ยังอยูใ่ นช่วงเวลาที่กาหนดไว้ แต่ท้ งั นี้ขอ้ เสนอแนะดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะรับไว้
พิจารณา
นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพื่อขอคาชี้แจงดังนี้
1. บริ ษทั ฯ มีแนวคิดอย่างไรในการประกาศนโยบายการซื้อหุน้ คืน
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงดังนี้
เนื่องจากความไม่แน่นอน ของสถานการณ์การเมืองของประเทศ ซึ่งส่งผลกับราคาหุน้ ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องประกาศ
การซื้อหุน้ คืน เพื่อพยุงราคาหุน้
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพื่อขอคาชี้แจงดังนี้
1. สอบถามเกี่ยวกับการซื้อหุน้ คืน บริ ษทั ฯ มีแผนการดาเนินการอย่างไรต่อกับหุน้ ซื้อคืน
2. ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ได้มีการสารองเงินสาหรับการลงทุน ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้มีการลงทุนในหลายๆ
ประเทศ ขอเสนอให้จดั company visit สาหรับผูถ้ ือหุน้ เพื่อเยีย่ มชมกิจการ
3. ขอทราบนโยบายเกี่ยวกับที่ดิน ถนนแจ้งวัฒนะ (โรงงานเดิม)
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังนี้
1. การซื้อหุน้ คืน ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงในหัวข้อก่อนหน้านี้
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2. การจ่ายเงิ นปั นผล บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิตามนโยบายที่ ต้ งั ไว้อย่างถูกต้อง ในส่ วนของการลงทุนในประเทศต่างๆ ทั้ง
กัมพูชา เม็กซิ โก และสโลวาเกี ย บริ ษทั ฯ ได้มีการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสอย่างครบถ้วน และถือเป็ น
รายได้ที่สูงสุดเป็ นประวัติการณ์
3. สาหรับที่ดิน ถนนแจ้งวัฒนะ ทางฝ่ ายบริ หารจะพิจารณาตามความเหมาะสม
นายสุ พจน์ ประสพธรรม ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพื่อขอคาชี้แจงดังนี้
1. สอบถามเกี่ยวกับกาไร, รายได้ของบริ ษทั ฯ และความเสี่ ยงของบริ ษทั
2. เห็นด้วยกับโครงการซื้อหุน้ คืน เนื่องจากผลประโยชน์อยูท่ ี่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงดังนี้
1. ในส่วนรายได้ของบริ ษทั ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวางเป้ าหมายประจาปี ไว้ แต่ท้ งั นี้ ต้องพิจารณาปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆ
ประกอบด้วย
2. ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วยกับโครงการซื้อหุน้ คืน
นางสาววิภา สุ วณิชย์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพื่อขอคาชี้แจงดังนี้
1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราร้อยละที่ลดลง เนื่องจากในปี 2560 บริ ษทั ฯ ประกาศจ่ายเงินปั นผล 36% แต่ในปี
2561 บริ ษทั ฯ ประกาศจ่ายเงินปันผล 32%
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงดังนี้
บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นที่จะสารองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานและรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ จาก
เหตุการณ์ภยั พิบตั ิที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีการฟื้ นตัวได้ เนื่องจากมีเงินสารองไว้ แต่ท้ งั นี้ หากพิจารณาถึงจานวนเงินที่จ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าปี 2560 ที่ผา่ นมา
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถามแล้ว ประธานฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรผลกาไรและจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561
ประธานฯ แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ โดยเสี ยงเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การจัดสรรผลกาไรและจ่ ายเงิ นปั นผลสาหรั บผลการ
ดาเนินงานปี 2561 ตามที่ประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,533,850,101
8,665,314
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.4382%
0.5618%
0.0000%
0.0000%
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

ตรวจทานโดย

(นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา)
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บันทึกการประชุมโดย

(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
กรรมการและประธานที่ประชุม

(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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