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รายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 

ณ ห้องบอลรมู เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ 
ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

เริ่มประชุมเวลา 09:30 น. 
 
รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์  ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ  
     ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธานทีป่ระชุม 
2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ   กรรมการ 
3. นายพงษ์ศักดิ์ โลห่์ทองค า  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
4. นายตรีขวัญ บุนนาค  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท ์  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
     กรรมการตรวจสอบ 
6. นายวีระยุทธ สัจพันโรจน ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นางพิศมัย สายบัว   กรรมการ 

รายนามผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้เข้ารว่มประชุม 

1. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บรษิทัส านักงานอีวาย จ ากัด 

 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานในที่ประชุม ได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี  จากนั้นประธานฯ 
แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 70 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 129,051,754 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 1,395 
ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,392,845,031 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,465 ราย นับจ านวน
หุ้นได้  1,521,896,785  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  70.1459 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  จากจ านวน 
2,265,749,381 หุ้น โดยไม่นับรวมหุ้นซ้ือคืน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 มีจ านวน 96,133,100 หุ้น  
ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานฯได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีผู้ถือหุ้น คือ นายมนตรี ดิษยวิภาส เข้ามาเป็นตัวแทน  

 

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ  เลขานุการบริษัท ช้ีแจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ซ่ึงเลขานุการบริษัท
ช้ีแจงสรุปดังนี้ 
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- ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ท่ีท่านถืออยู ่คือ 1 หุ้น ต่อ 
1 เสียงในแต่ละวาระ 

- ผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะมา จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะมา 
ในกรณีท่ีจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือผูรั้บมอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงมากกว่าจ านวนหุ้นท่ี
ไดรั้บมอบฉนัทะมา 

- บตัรออกเสียงจะระบุจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ หากลงคะแนนเสียงมากกวา่ 1 แห่ง ในวาระหรือวาระยอ่ยเดียวกนั 
ถือวา่การลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เป็นโมฆะ 

- กรณีไม่มีผูถื้อหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนั้นๆ ในตอนทา้ยของการ
รายงานวา่ “ ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามมติท่ีน าเสนอ” 

- กรณีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิออก
เสียงลงคะแนน ให้ระบุเคร่ืองหมายกากบาท ( X ) ลงในกรอบส่ีเหล่ียมของบตัรลงคะแนนเสียงท่ีแจกให ้ช่องใด
ช่องหน่ึงเท่านั้น และยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รับบตัรลงคะแนนมานบัคะแนนเสียง 

- ส าหรับการนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
ดงักล่าว หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือ ถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนน เห็น
ดว้ย ในวาระนั้นๆ 

- ส่วนผูท่ี้มาประชุมโดยการรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะแลว้วา่ เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนตามท่ีผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความประสงค์ออกเสียง
ลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนในวาระดงักล่าวไวล่้วงหนา้แลว้ 

นอกจากน้ี ใคร่ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษทัฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้นจนกว่าการ
ประชุมจะแลว้เสร็จ ดงันั้น จ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุน้ในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามจ านวนผูเ้ขา้
ประชุมท่ีไดรั้บลงทะเบียนไว ้

ผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแลว้ จะไม่นับเป็นองค์ประชุมส าหรับวาระการประชุมท่ีมีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็จส้ินแลว้ 

เม่ือแจง้วธีิการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เอกสารท่ีใชใ้นการประชุมในวนัน้ีบริษทัฯไดจ้ดัส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้ก่อนล่วงหนา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้   

และก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ไดร้ายงานความคืบหนา้เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตท่ีบริษทัฯ ได้
ด าเนินการไปแลว้ ดงัน้ี  

“บริษัทฯได้ประกาศเจตนาเพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในการต่อต้านทุจริต เ ม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ ได้
ด าเนินการเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของ CAC และไดท้ าแบบประเมิน 71 ขอ้ตามหลกัเกณฑข์อง
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คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ซ่ึงบริษทัฯ ไดผ้่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทย ไดรั้บการปรับระดบัการประเมินความยัง่ยืน (Anti-Corruption) เป็นระดบั 4  ตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2559  
ส าหรับปี 2561  ทางคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดป้ระสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ในบริษทัในการส่ือสารใหเ้ห็นความส าคญั 
และ ให้ความร่วมมือในการต่อตา้นทุจริต ตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้และในขณะน้ีบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการต่อ
อายสุมาชิก ”  

เม่ือจบการรายงานความคืบหนา้เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริต ประธานฯ จึงไดเ้ร่ิมการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ตามท่ีไดส่้งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ ใน
เอกสารแนบ 1  

ระหวา่งการประชุมวาระน้ี  ไดมี้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 24 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้ 8,270,919 
หุน้ รวมผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ 1,489 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งหมดในวาระน้ี 1,530,167,704 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.5271 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุน้ซ้ือคืน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นางสาววภิา สุวณิชย์ ผูถื้อหุน้ ขอแกไ้ขรายงานการประชุม เน่ืองจากการสะกดนามสกลุผิด  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม และขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนน
เสียงในวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,530,167,704 เสียง  คิดเป็น  100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็น     0.0000% 
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วาระที ่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯรอบปีบัญชี 2561 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักด์ิ โล่ห์ทองค า กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการ
ด าเนินงานส าหรับผลงานบริษทัฯรอบปีบญัชี 2561 และเม่ือเสนอรายงานจบแลว้ประธานเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ รายงาน
ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นางสาววภิา สุวณิชย์ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจงดงัน้ี 

1. โรงงานท่ีก าลงัจะเปิดท่ีประเทศเมก็ซิโก เพ่ือรองรับลูกคา้จากโซนอเมริกา ซ่ึงจากปัญหาระหวา่งประเทศ บริษทัฯ มี

มุมมองปัญหาตรงจุดน้ีอยา่งไร 

2. จากผลประกอบการปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ประสบปัญหาสินคา้ขาดแคลน และจากผลประกอบการในปี 2561 ท่ีผา่นมา 

พบวา่สินคา้คงเหลือสูงมาก อีกทั้งเงินสดท่ีลดลง บริษทัฯ มีนโยบายจดัการกบัปัญหาส่วนน้ีอยา่งไร 

 ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจง  
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงเป็นรายขอ้ดงัน้ี  

1. ปัญหาการข้ึนภาษีการคา้ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน นบัวา่ส่งผลอยา่งดีส าหรับบริษทัฯ เน่ืองจาก

ลูกคา้จากประเทศจีน ไดท้ าการยา้ยฐานการผลิตมาท่ีบริษทัฯ ส่วนทางประเทศแถบอเมริกาเหนือ ไม่มีผลกระทบใดๆ 

เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศเมก็ซิโก อีกทั้งบริษทัอิเลก็ทรอนิกส์ยกัษใ์หญ่ท่ีน าเขา้สินคา้ไปยงัประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีโรงงานอยูท่ี่ประเทศเมก็ซิโก  

2. ปัญหาวตัถุดิบขาดแคลนท่ีบริษทัฯ ประสบอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งมีการวางแผนสตอ็กวตัถุดิบเพ่ือ

รองรับการสัง่ซ้ือของลูกคา้ แต่ในปี 2562 น้ี บริษทัฯ มีแผนในการลดสินคา้คงเหลือ โดยการน าระบบซอฟตแ์วร์เขา้มา

ช่วยบริหารจดัการ ในดา้นการเงิน บริษทัฯ ไม่มีปัญหาแต่อยา่งใด  

 

นายธงชัย พรหมลขิิตกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจงดงัน้ี 

1. EU ท่ีจะมีการพิจารณาเพ่ิมภาษีน าเขา้กบัประเทศกมัพชูา ทางผูบ้ริหารมีแนวคิดอยา่งไรกบัปัญหาดงักล่าวและปัญหาน้ี

กระทบกบับริษทัลูกท่ีประเทศกมัพชูาอยา่งไรบา้ง 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจง ดงัน้ี 

ปัจจุบนัโรงงานท่ีประเทศกมัพูชา เป็นโรงงานประกอบ ซ่ึงมีหลายช่องทางในการส่งสินคา้ไปท่ีประเทศฝ่ังยโุรป เช่น 

การขนส่งจากประเทศกมัพชูาไปประเทศไทยทางรถ และส่งสินคา้ออกจากประเทศไทย 

 

นายฉัตรชัย มงคลพนัธ์ุ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจงดงัน้ี 

1. จากรายงานประจ าปี ท าไมยอดขายจาก System Build ในปี 2561 จึงลดลง  

2. ยอดขายของบริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึนสูงมาก มาจากการแยง่ลูกคา้จากคู่แข่งหรือไม่ 

3. การตั้งโรงงานท่ีประเทศเมก็ซิโก เป็นการท าโรงงานเปิดใหม่ (Greenfield) หรือเป็นการควบรวมกิจการ (M&A) 



หนา้ 5 ของ 12 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงเป็นรายขอ้ดงัน้ี  

1. ในปี 2561 ยอดขาย System Build ของบริษทัฯ ไม่ไดล้ดลง มีการเติบโตมากข้ึนในประเทศไทยจากปีท่ีผา่นมา 

2. ยอดขายของบริษทัฯ ท่ีเติบโตข้ึน มาจากลูกคา้ปัจจุบนั 

3. การตั้งโรงงานท่ีประเทศเมก็ซิโก เป็นการท าโรงงานเปิดใหม่ (Greenfield)  

นายสุริยา สรรพอาษา ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจงดงัน้ี 

1. คู่คา้ของบริษทัฯ เป็นคู่คา้ท่ีมีการท าสญัญา หรือเป็นประเทภคู่คา้ซ้ือมาขายไป 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจง ดงัน้ี 

ส่วนใหญ่สญัญาจะเป็น 1 ปี หากไม่มีปัญหาอะไรจะท าการต่ออายใุนปีต่อไป 

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่วาระน้ีไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ถือวา่วาระน้ีท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯรอบปีบญัชี 
2561 รายงานโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

 ประธานฯ ท่ีประชุมไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่น
การอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ส าหรับรอบปีบญัชี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ระหวา่งการประชุมวาระน้ี  ไดมี้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 49 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 12,287,902 
หุน้ รวมผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ 1,538 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งหมดในวาระน้ี  1,542,152,606 
หุน้  คิดเป็นร้อยละ  71.0935 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุน้ซ้ือคืน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

 ประธานฯแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติโดยเสียงขา้งมากอนุมติังบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามท่ีประธานเสนอ
ทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,537,782,406 เสียง  คิดเป็น  99.6970%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 4,673,200 เสียง  คิดเป็น     0.3030% 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็น     0.0000% 



หนา้ 6 ของ 12 

    

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯและกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กรรมการจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  ประธานฯ 
จึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี กรรมการซ่ึงครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน คือ  

1. นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า  กรรมการ 
2. นางพิศมยั สายบวั   กรรมการ 

ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อ
เขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหนา้ นบัตั้งแต่ 24 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุมายงับริษทัฯ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ง นายพงษ์ศกัด์ิ โล่ห์ทองค า และ นางพิศมยั สายบวั กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงการแต่งตั้งน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
เน่ืองจากบุคคลทั้งสองมีความเหมาะสมทั้งในดา้นคุณสมบติัตาม พ.ร.บ บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ เก่ียวขอ้ง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

ประธานฯไดเ้ชิญกรรมการทั้งสองท่าน ออกจากท่ีประชุม และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ 
และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 4 พิ จ ารณาอ นุมั ติ
แต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ประธานฯแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระย่อย 4.1  พจิารณาอนุมตัใิห้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองค า กรรมการบริษัท กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง  

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้ง นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

การลงมติในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย จ านวน 1 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 983,264,523 หุน้ 
เห็นดว้ย      509,437,720 เสียง  คิดเป็น     91.1026 % 
ไม่เห็นดว้ย        49,753,363 เสียง  คิดเป็น        8.8974 % 
งดออกเสียง                      0 เสียง  คิดเป็น       0.0000 % 

    บตัรเสีย                       0 เสียง        คิดเป็น        0.0000% 
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วาระย่อย 4.2 พจิารณาอนุมตัใิห้แต่งตั้ง นางพศิมยั สายบัว กรรมการบริษัท กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้ง นางพิศมยั สายบวั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

การลงมติในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย จ านวน 1 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 120,000 หุน้ 
เห็นดว้ย   1,542,247,706 เสียง  คิดเป็น     99.9943 % 
ไม่เห็นดว้ย             87,900 เสียง  คิดเป็น         0.0057 % 
งดออกเสียง                    0 เสียง  คิดเป็น        0.0000 % 

    บตัรเสีย                     0 เสียง        คิดเป็น         0.0000 % 
  
 เม่ือจบการลงมติ ประธานฯไดเ้ชิญกรรมการทั้งสองท่าน กลบัมาในท่ีประชุมอีกคร้ัง  
 
วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธานฯได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562 โดยไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาด
ของรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ผลการปฏิบติังานภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ต่อท่ีประชุม เพื่อ
พิจารณาอนุมติัเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท (เกา้ลา้นบาทถว้น) เท่ากบัจ านวนค่าตอบแทนกรรมการท่ีประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ไดอ้นุมติัไว ้  

ระหวา่งการประชุมวาระน้ี  ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 4 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 36,179 หุน้ รวมผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,542 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,542,491,785 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
71.0951 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุน้ซ้ือคืน 

ประธาน ฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

นางสาววภิา สุวณิชย ์ผูถื้อหุน้ มีความเห็นวา่ ค่าตอบแทนรายไตรมาสท่ีเสนอใหก้รรมการค่อนขา้งต ่า เกรงวา่ จะมีผล
ต่อการท างานของกรรมการ และการคดัสรรกรรมการเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงวา่ การเขา้มารับต าแหน่งในการเป็นกรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมี
ความตั้งใจในการท างานอยา่งเต็มท่ี โดยไม่ไดค้  านึงถึงค่าตอบแทนดงักล่าวแต่อย่างใด ส่วนผลตอบแทนกรรมการท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอใหมี้การปรับใหสู้งข้ึนนั้นจะขอน ามาพิจารณาในการประชุมในปีหนา้ 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5พิจารณาอนุมติั
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธานฯแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติดว้ยเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิ
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ลงคะแนนอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2562 ตามท่ีประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,542,483,153 เสียง  คิดเป็น     99.9994% 
ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง  คิดเป็น      0.0000% 
งดออกเสียง               8,632 เสียง  คิดเป็น       0.0006% 

    บตัรเสีย                     0 เสียง        คิดเป็น       0.0000% 
 
วาระที ่ 6   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2562 

   ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานสรุปต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี  

ตามพระพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี โดยผูถื้อหุ้นสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมให้ท าหนา้ท่ีต่อไปอีกก็ได ้ทั้งน้ี จากการ
เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีกระบวนการคดัเลือกผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปี 2562โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 
มาตรฐาน และ ประสิทธิภาพในการท างาน อีกทั้งไดเ้ปรียบเทียบอตัราค่าสอบบญัชีกบับริษทัสอบบญัชีอ่ืนในระดบัเดียวกนั จึง
ได้เสนอคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา น าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งส านักงานสอบบญัชีบริษทั 
ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจ าปี 2562  

โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
1) นาย โสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182 หรือ 
2) นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ* ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ 
  (*เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปีบญัชี 2561) 
3) นาง ก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4496 หรือ 
4) นางสาวรุ้งนภา   เลิศสุวรรณกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือ 
5) นาย ชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ 
6) นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ 
7) นางสาวสุมนา  พนัธ์พงษส์านนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5872  

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
อนุญาตอ่ืนของบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวขา้งตน้ได ้

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 7 ราย ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์ใดกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชี
พิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) และค่า
สอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี  
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ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2562 มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถว้น) เน่ืองดว้ย 
บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนในการตรวจสอบงบการเงินรวม 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี  76   พิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2562 

ประธานฯแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบวา่ วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติโดยเสียงขา้งมากอนุมติัการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้จากบริษทั ส านักงาน อี วาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและก าหนด ค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2562 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,539,942,753 เสียง  คิดเป็น     99.8347% 
ไม่เห็นดว้ย         2,540,400 เสียง  คิดเป็น      0.1647% 
งดออกเสียง               8,632 เสียง  คิดเป็น       0.0006% 

    บตัรเสีย                     0 เสียง        คิดเป็น       0.0000% 
 
 
วาระที ่  7   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ี
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 ไดก้ าหนดใหจ่้ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไร
สุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภท ท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความ
จ าเป็นอ่ืนๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ซ่ึงในรอบปีบญัชี 2561 บริษทัฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นก าไรสุทธิจ านวน 802,856,428 บาท ( แปด
ร้อยสองลา้นแปดแสนห้าหม่ืนหกพนัส่ีร้อยยี่สิบแปดบาทถว้น) และก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯจ านวน 
742,758,401 บาท ( เจ็ดร้อยส่ีสิบสองลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนแปดพนัส่ีร้อยเอด็บาทถว้น)  

ด้วยบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดเก็บไวเ้พ่ือใช้ในการด าเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษทัฯ  
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดมี้มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 พิจารณาเห็นสมควร
เสนอให้อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 238.7 
ลา้นบาท (ไม่นบัรวมหุน้ซ้ือคืน) หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 32 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ ส าหรับปี 2561
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 เงินปันผลในอตัราหุน้ละ0.110 บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน 

จากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 5152(2)/2556 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษี 
 วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
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 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562  
 โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ระหวา่งการประชุมวาระน้ี  ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 13 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 23,630 หุน้ รวมผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,555 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,542,515,415 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
71.0962 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไม่นบัรวมหุน้ซ้ือคืน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสุริยา สรรพอาษา ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจงดงัน้ี 

1. สอบถามถึงระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล และการก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงทางผูถื้อหุน้มีความประสงคใ์หบ้ริษทัฯ

ด าเนินการใหเ้ร็วข้ึน 

 ประธานฯ ขอใหคุ้ณพิศมยั สายบวั กรรมการ เป็นผูช้ี้แจง  
 คุณพิศมยั สายบวั ไดช้ี้แจงดงัน้ี  
 เน่ืองจากบริษทัฯ มีขั้นตอนการเตรียมงาน ทั้งในดา้นการจดัท ารายงานประจ าปี หนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ี ระยะเวลา
การจ่ายเงินปันผล และการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ยงัอยูใ่นช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้แต่ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะดงักล่าว บริษทัฯ จะรับไว้
พิจารณา 
 

นายธงชัย พรหมลขิิตกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจงดงัน้ี 
1. บริษทัฯ มีแนวคิดอยา่งไรในการประกาศนโยบายการซ้ือหุน้คืน 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจง  
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงดงัน้ี  
 เน่ืองจากความไม่แน่นอน ของสถานการณ์การเมืองของประเทศ ซ่ึงส่งผลกบัราคาหุน้ ทางบริษทัฯ จึงตอ้งประกาศ
การซ้ือหุน้คืน เพ่ือพยงุราคาหุน้ 

 

นายววิฒัน์ คูสกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจงดงัน้ี 
1. สอบถามเก่ียวกบัการซ้ือหุน้คืน บริษทัฯ มีแผนการด าเนินการอยา่งไรต่อกบัหุน้ซ้ือคืน 

2. ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดมี้การส ารองเงินส าหรับการลงทุน ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การลงทุนในหลายๆ

ประเทศ ขอเสนอใหจ้ดั company visit ส าหรับผูถื้อหุน้ เพ่ือเยีย่มชมกิจการ 

3. ขอทราบนโยบายเก่ียวกบัท่ีดิน ถนนแจง้วฒันะ (โรงงานเดิม) 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงดงัน้ี 

1. การซ้ือหุน้คืน ตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงในหวัขอ้ก่อนหนา้น้ี 
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2. การจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีตั้งไวอ้ย่างถูกตอ้ง ในส่วนของการลงทุนในประเทศต่างๆ ทั้ง

กมัพูชา เม็กซิโก และสโลวาเกีย บริษทัฯ ไดมี้การรายงานผลประกอบการรายไตรมาสอย่างครบถว้น และถือเป็น

รายไดท่ี้สูงสุดเป็นประวติัการณ์  

3. ส าหรับท่ีดิน ถนนแจง้วฒันะ ทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

นายสุพจน์ ประสพธรรม ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ือขอค าช้ีแจงดงัน้ี 

1. สอบถามเก่ียวกบัก าไร, รายไดข้องบริษทัฯ และความเส่ียงของบริษทั 

2. เห็นดว้ยกบัโครงการซ้ือหุน้คืน เน่ืองจากผลประโยชน์อยูท่ี่ผูถื้อหุน้ทุกคน 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงดงัน้ี  
1. ในส่วนรายไดข้องบริษทั ทางบริษทัฯ ไดมี้การวางเป้าหมายประจ าปีไว ้แต่ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาปัจจยัความเส่ียงต่างๆ 

ประกอบดว้ย  

2. ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยกบัโครงการซ้ือหุน้คืน 

 

นางสาววภิา สุวณิชย์ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพื่อขอค าช้ีแจงดงัน้ี 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราร้อยละท่ีลดลง เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผล 36% แต่ในปี 

2561 บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผล 32%  

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจง  
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงดงัน้ี  
 บริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะส ารองเงินสดเก็บไวเ้พ่ือใชใ้นการด าเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษทัฯ  จาก
เหตุการณ์ภยัพิบติัท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการฟ้ืนตวัได ้เน่ืองจากมีเงินส ารองไว ้แต่ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงจ านวนเงินท่ีจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินปันผลสูงกวา่ปี 2560 ท่ีผา่นมา 
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามแลว้ ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี  7   พิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติโดยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2561 ตามท่ีประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,533,850,101 เสียง  คิดเป็น   99.4382%  
ไม่เห็นดว้ย         8,665,314 เสียง  คิดเป็น     0.5618% 
งดออกเสียง                    0 เสียง  คิดเป็น      0.0000% 
บตัรเสีย         0 เสียง        คิดเป็น     0.0000% 
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วาระที ่8   พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา  11.30 น. 

                                                
    

ตรวจทานโดย                                         บนัทึกการประชุมโดย 
                       
                      

                                                                                                                                               
              (นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า)            (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์)        (นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ) 

                    กรรมการและ                      กรรมการและประธานท่ีประชุม                   เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ                                                
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร     


