ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

TH97/10561QM TW00/17276EM

IATF 0060636
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongkrung 31, Chalongkrung Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com http. ://www.eicsemi.com (Registration No. 0107546000041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX. : (66 2) 326-1020

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2555
วันที่ 26 เมษายน 2555
-----------------------------------------------------------------------ประชุม ณ ห้ องฟอร์ จนู 2 โรงแรมแกรนด์เมอร์ ควิ ฟอร์ จนู ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน รวมจานวน 36 ราย นับจานวนหุ้นได้ 306,660,271 หุ้น คิด
เป็ นอัตราร้ อยละ 76.67 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท
(หุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทมีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 400,000,000 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุม นายศราวุธ จินต์วฒ
ุ ิ ประธาน
กรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม นางสาว วิไลพร บุตรดา เลขานุการบริษัท เป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
เริ่ มประชุม เวลา 14 : 05 น.
นายศราวุธ จินต์วฒ
ุ ิ ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดประชุมและได้ มอบให้ ดร.อรัญ ธรรมโน รองประธาน
กรรมการฯ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานดาเนินการประชุม
ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการ ประธานดาเนินการประชุม ได้ ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนที่จะเริ่ มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
1. บริ ษัทมีกรรมการ รวม 8 คน มาเข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
8 คนดังนี ้
(1) นายศราวุธ
จินต์วฒ
ุ ิ
ประธานกรรมการ
(2) ดร. อรัญ
ธรรมโน
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) นายกมล
จันทิมา
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(4) รศ.ดร.วิสทุ ธิ์
ฐิ ติรุ่งเรื อง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(5) นายวิทยา
จักรเพ็ชร
กรรมการผู้จดั การ
(6) นายสง่า
วนาสินชัย
กรรมการ
(7) นางสุนิสา
ปฐมพฤกษ์
กรรมการ
(8) นางทิพย์วรรณ
จักรเพ็ชร
กรรมการ
ผู้เข้ าร่วมประชุมอื่นๆ มีดงั นี ้
1. นางภริ ตา
จินาพุก
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
2 นายเกษมศักดิ์
ชัยอุดมทรัพย์
ที่ปรึกษากฏหมาย
3 นางสาววิไลพร
บุตรดา
เลขานุการบริ ษัท
4. คุณปทุมรัตน์
จัน่ บรรจง
ผู้แทนผู้สอบบัญชี สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
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2. เพื่อความเข้ าใจทีถ่ กู ต้ องตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการ
ประธานดาเนินการประชุม ได้ ชี ้แจงแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี ้
2.1
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
2.2
ก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน ประธานดาเนินการประชุมจะถามความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบ
วาระการประชุมว่าจะแสดงความเห็น “ ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” หรื อ
“ เห็นด้ วย” ตามลาดับ
2.3
ในกรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็นคัดค้ าน “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออก
เสียง” (ยกเว้ นการงดออกเสียงของผู้มีสว่ นได้ เสีย) ให้ ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้ วย” หรื อ “ อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์”
2.4
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับบัตรลงคะแนนจากเจ้ าหน้ าที่ในตอนที่ลงทะเบียน
ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะรายใดทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นคัดค้ าน “ไม่เห็นด้ วย”หรื อ “งดออก
เสียง” จะต้ องออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนน แล้ วส่งบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อรวบรวมคะแนน
บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
ที่เข้ าร่วมประชุม จานวนเสียงทีเ่ หลือจะถือเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้ วย” ในวาระนันๆ
้ และถ้ า
มีคะแนนเสียงที่ “เห็นด้ วย” มีจานวนมากกว่าตามทีก่ ฏหมายกาหนดในแต่ละวาระให้ ถือว่าที่ประชุม
“อนุมตั ”ิ
3. ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ประธานดาเนินการประชุม ได้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรื อ
เสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด ขอให้ แจ้ งชื่อและนามสกุลด้ วยทุกครัง้ ทังนี
้ ้เพื่อบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
ประธานดาเนินการประชุมโดยเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2554
ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการ ประธานดาเนินการประชุม ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการ
ประชุมที่บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ : ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2554
ตามที่เสนอ
(เห็นด้ วย 306,660,271 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ปี 2554
ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ประธานดาเนินการประชุม ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับรอง
รายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท ปี 2554 ซึง่ สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทในปี
2554 โดยสรุปคือ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายจานวน 166.31 ล้ านบาท มีรายได้ รวมจานวน 174.32 ล้ านบาท และมีกาไร
สุทธิ จานวน 8.43 ล้ านบาท หลังจากหักค่าใช้ จา่ ยแล้ วมีกาไรสุทธิ 9.58 ล้ านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี
2554 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทปี 2554 ตามที่เสนอ
(เห็นด้ วย 306,660,271 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2554
ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการ ประธานดาเนินการประชุม ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุล
และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2554 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว
รายละเอียดงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2554 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจาปี 2554 ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ ว
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบดุล`และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2554 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ
(เห็นด้ วย 306,660,271 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2554 และการจ่ ายเงินปั นผล
ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2554 บริ ษัท
มีกาไรสุทธิ 8.43 ล้ านบาท และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล
จากกาไรสุทธิ และมาตรา 116 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ
5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และคณะกรรมการบริ ษัทมี
นโยบายจ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทอาจ
กาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องนาเงินจากกาไรสุทธิ
ดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดาเนินงานของบริ ษัทต่อไป
คณะกรรมการบริ ษัท จึงมีความเห็นสมควรจะเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไร
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สุทธิเป็ นทุนสารองตามกฏหมายเป็ นเงินจานวน 0.42 ล้ านบาทและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2554 ในอัตราหุ้นละ
0.015บาท รวมเป็ นเงิน 6 ล้ านบาท ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 74.89 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย โดยกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ น
เงินจานวน 0.42 ล้ านบาทและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท
(เห็นด้ วย 306,660,271 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 18 กาหนดว่าในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ
นี ้อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ และในปี 2555 นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ราย คือ
นายวิทยา จักรเพ็ชร, นายกมล จันทิมา, และ นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาได้ พจิ ารณาถึงความจาเป็ น คุณสมบัติ ประสบการณ์การ
ทางานทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั รวมทังความรู
้
้ ความสามารถ และการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของกรรมการทัง้ 3
ราย แล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้
้ กลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ จึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการโดยการออกเสี
้
ยงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ แต่ งตัง้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถอื หุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. นายวิทยา จักรเพ็ชร
(เห็นด้ วย 306,660,271 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
2. นายกมล
จันทิมา
(เห็นด้ วย 306,660,271 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
3. นางทิพย์ วรรณ จักรเพ็ชร
(เห็นด้ วย 306,660,271 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2555
ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณา
ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ วเห็นว่าสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์
เดิม ซึง่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 ได้ อนุมตั ิไว้ ดังนี ้
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1. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน ในอัตราครัง้ ละ 10,000 บาท และในอัตราครัง้ ละ 15,000 บาท สาหรับประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรรหา และ
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2. ค่าพาหนะเดินทางสาหรับกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ เข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที่ ที่สานักงานหรื อโรงงานเป็ นประจา ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท
3. สาหรับค่าตอบแทนหรื อสวัดดิการอื่นๆ ให้ กาหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนที่กาหนดตามข้ อ 1, 2 และ 3 เมื่อรวมกันแล้ วในรอบปี ให้ จ่ายได้ ภายในวงเงินไม่เกิน
4,000,000 บาท
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้ กาหนดค่ าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอียดที่เสนอ
(เห็นด้ วย 306,660,271 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2554 และกาหนดค่ าตอบแทน
ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาเห็นชอบตาม
ข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ แต่งตัง้ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
และ/หรื อ นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรื อ นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 แห่งสานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2555 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2555 เป็ นจานวนรวม 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้ วน) ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีรายที่
เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้ เสียกับบริ ษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติตามที่เสนอ
(เห็นด้ วย 306,660,271 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ดร. อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ ประธานดาเนินการประชุม ได้ ชี ้แจงว่าในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะ
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นๆนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม จะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายบริษัท
มหาชน จากัด มาตรา 105 วรรคสอง กล่าวโดยสรุปคือผู้ถือหุ้นมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ในการประชุม
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ครัง้ นี ้ยังไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอให้ พิจารณาเรื่ องอื่นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามถ้ าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามกิจการของ
บริ ษัท หรื อเสนอความเห็นในเรื่ องใดขอให้ สอบถามหรื อเสนอความคิดเห็นได้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม
ดร.อรัญ ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมและได้ ขอให้ ทา่ น
ประธานบริ ษัทกล่าวปิ ดประชุม
นายศราวุธ จินต์วฒ
ุ ิ ประธานกรรมการได้ กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15:10 น.

ลงชื่อ
(นายศราวุธ จินต์วฒ
ุ ิ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ
(นางสาววิไลพร บุตรดา )
ผู้บนั ทึกการประชุม
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