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บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี  2555 

วันที่ 26 เมษายน 2555 
------------------------------------------------------------------------ 

 
ประชมุ ณ  ห้องฟอร์จนู 2     โรงแรมแกรนด์เมอร์ควิ  ฟอร์จนู  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ

ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน รวมจ านวน  36 ราย นบัจ านวนหุ้นได้  306,660,271  หุ้น คิด
เป็นอตัราร้อยละ 76.67  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท 
(หุ้นทัง้หมดของบริษัทมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400,000,000  หุ้น)  ครบเป็นองค์ประชมุ   นายศราวธุ  จินต์วฒุิ  ประธาน
กรรมการ  เป็นประธานท่ีประชมุ  นางสาว วิไลพร    บตุรดา   เลขานกุารบริษัท  เป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

เร่ิมประชมุ เวลา 14 : 05 น. 
 นายศราวธุ  จินต์วฒุิ  ประธานกรรมการ  กลา่วเปิดประชมุและได้มอบให้ ดร.อรัญ  ธรรมโน  รองประธาน
กรรมการฯ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานด าเนินการประชมุ 
 ดร. อรัญ  ธรรมโน รองประธานกรรมการ   ประธานด าเนินการประชมุ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะเร่ิมประชมุ
ตามระเบียบวาระการประชมุ  ดงันี ้                     
1. บริษัทมีกรรมการ รวม 8 คน มาเข้าร่วมประชมุทัง้หมด  8 คนดงันี ้
 (1) นายศราวธุ  จินต์วฒุ ิ  ประธานกรรมการ 
 (2) ดร. อรัญ  ธรรมโน  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (3) นายกมล  จนัทิมา  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 (4) รศ.ดร.วิสทุธ์ิ  ฐิติรุ่งเรือง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 (5) นายวิทยา  จกัรเพ็ชร  กรรมการผู้จดัการ 
 (6) นายสงา่  วนาสนิชยั กรรมการ 
 (7) นางสนุิสา   ปฐมพฤกษ์ กรรมการ 
 (8) นางทิพย์วรรณ   จกัรเพ็ชร   กรรมการ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุอื่นๆ  มดีงันี ้
 1.  นางภริตา     จินาพกุ   ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี  
 2  นายเกษมศกัดิ์     ชยัอดุมทรัพย์ ที่ปรึกษากฏหมาย 
 3  นางสาววิไลพร   บตุรดา  เลขานกุารบริษัท 
              4. คณุปทมุรัตน์    จัน่บรรจง    ผู้แทนผู้สอบบญัชี   ส านกังานสอบบญัชี  ดี ไอ เอ   
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2. เพื่อความเข้าใจทีถ่กูต้องตรงกนัในการลงมตใินแตล่ะระเบยีบวาระการประชมุ  ดร. อรัญ   ธรรมโน   รองประธานกรรมการ  
ประธานด าเนินการประชมุ ได้ชีแ้จงแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสยีงตอ่ที่ประชมุเพื่อทราบ ดงันี ้ 

2.1 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2.2 ก่อนที่จะออกเสยีงลงคะแนน   ประธานด าเนินการประชมุจะถามความเห็นของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะระเบียบ

วาระการประชมุวา่จะแสดงความเห็น  “ ไมเ่ห็นด้วย”   “งดออกเสยีง” หรือ  
 “ เห็นด้วย” ตามล าดบั 

2.3 ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะรายใดแสดงความคดิเห็นคดัค้าน  “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสยีง”  (ยกเว้นการงดออกเสยีงของผู้มีสว่นได้เสยี) ให้ถือวา่ที่ประชมุ “เห็นด้วย” หรือ “ อนมุตัิเป็นเอกฉนัท์”   

2.4 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะได้รับบตัรลงคะแนนจากเจ้าหน้าที่ในตอนท่ีลงทะเบียน 
ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะรายใดทีจ่ะแสดงความคิดเห็นคดัค้าน  “ไมเ่ห็นด้วย”หรือ  “งดออก
เสยีง”  จะต้องออกเสยีงลงมตใินบตัรลงคะแนน   แล้วสง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าทีเ่พื่อรวบรวมคะแนน  
บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ “ไมเ่ห็นด้วย”   และ  “งดออกเสยีง”  ดงักลา่วไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมด
ที่เข้าร่วมประชมุ   จ านวนเสยีงทีเ่หลอืจะถือเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย”  ในวาระนัน้ๆ   และถ้า
มีคะแนนเสยีงที่ “เห็นด้วย”  มีจ านวนมากกวา่ตามทีก่ฏหมายก าหนดในแตล่ะวาระให้ถือวา่ที่ประชมุ  
“อนมุตั”ิ   

3. ดร. อรัญ   ธรรมโน   รองประธานกรรมการฯ ประธานด าเนินการประชมุ ได้ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะซกัถามหรือ
เสนอความเห็นในระเบยีบวาระการประชมุใด  ขอให้แจ้งช่ือและนามสกลุด้วยทกุครัง้  ทัง้นีเ้พื่อบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 
ประธานด าเนินการประชมุโดยเร่ิมการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2554 

ดร. อรัญ  ธรรมโน  รองประธานกรรมการ  ประธานด าเนินการประชมุ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงาน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2554  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2554 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชมุที่บริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว   

มติ : ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2554 
ตามที่เสนอ 
 (เห็นด้วย  306,660,271    เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
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วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ปี 2554 
    ดร. อรัญ  ธรรมโน  รองประธานกรรมการฯ ประธานด าเนินการประชมุ  ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรอง
รายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ปี  2554  ซึง่สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 
2554  โดยสรุปคือ บริษัทมีรายได้จากการขายจ านวน 166.31  ล้านบาท  มีรายได้รวมจ านวน  174.32   ล้านบาท และมีก าไร
สทุธิ   จ านวน  8.43 ล้านบาท หลงัจากหกัคา่ใช้จา่ยแล้วมีก าไรสทุธิ  9.58  ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 
2554  ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  
 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทปี 2554 ตามที่เสนอ 
 (เห็นด้วย   306,660,271  เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2554 
 ดร. อรัญ  ธรรมโน  รองประธานกรรมการ  ประธานด าเนินการประชมุ  ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตังิบดลุ
และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2554  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 
รายละเอียดงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2554    สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554    พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี
และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจ าปี 2554  ตามที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ
แล้ว 
 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบดุล`และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2554 สิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554   ตามที่เสนอ 
 (เห็นด้วย 306,660,271   เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2554  และการจ่ายเงนิปันผล 
 ดร. อรัญ  ธรรมโน  รองประธานกรรมการ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2554    บริษัท
มกี าไรสทุธิ  8.43  ล้านบาท และตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสทุธิ  และมาตรา  116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของก าไรสทุธิประจ าปีจนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และคณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ
ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกวา่อตัราที่ก าหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินจากก าไรสทุธิ
ดงักลา่วมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทตอ่ไป 

 คณะกรรมการบริษัท จงึมีความเห็นสมควรจะเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไร 
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สทุธิเป็นทนุส ารองตามกฏหมายเป็นเงินจ านวน 0.42 ล้านบาทและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554  ในอตัราหุ้นละ 
0.015บาท  รวมเป็นเงิน 6 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัร้อยละ 74.89  ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย โดยก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี  24  พฤษภาคม  2555 
 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็น
เงนิจ านวน 0.42  ล้านบาทและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2554  ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท 
 (เห็นด้วย 306,660,271    เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
   ดร. อรัญ  ธรรมโน  รองประธานกรรมการ  ได้เสนอตอ่ที่ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดวา่ในการ
ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ 
ก็ให้ออกจ านวนท่ีใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระ
นีอ้าจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ และในปี 2555 นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ราย คือ  
นายวิทยา  จกัรเพ็ชร,  นายกมล    จนัทิมา, และ  นางทิพย์วรรณ    จกัรเพ็ชร 

  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาถึงความจ าเป็น คณุสมบตัิ ประสบการณ์การ 
ท างานทัง้ในอดีตและปัจจบุนั รวมทัง้ความรู้ ความสามารถ และการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทัง้ 3 
ราย แล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  จึงเสนอให้ที่
ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการโดยการออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยผู้ถอืหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี ้ 

1.  นายวทิยา     จักรเพ็ชร 
     (เห็นด้วย  306,660,271    เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 2.  นายกมล  จันทิมา     
    (เห็นด้วย  306,660,271     เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 3.  นางทพิย์วรรณ  จักรเพ็ชร   
 (เห็นด้วย  306,660,271    เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 
วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี  2555 

ดร. อรัญ  ธรรมโน รองประธานกรรมการฯ    ได้เสนอตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณา
ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นวา่สมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์
เดิม  ซึง่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554   ได้อนมุตัิไว้ ดงันี ้ 
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1. คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน ในอตัราครัง้ละ 10,000 บาท และในอตัราครัง้ละ 15,000 บาท ส าหรับประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรรหา และ
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

2. คา่พาหนะเดินทางส าหรับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้เข้ามาปฏิบตัิหน้าที่ ที่ส านกังานหรือโรงงานเป็นประจ า ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท  

3. ส าหรับคา่ตอบแทนหรือสวดัดิการอื่นๆ ให้ก าหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัท 
ทัง้นีค้า่ตอบแทนที่ก าหนดตามข้อ  1, 2 และ 3  เมื่อรวมกนัแล้วในรอบปีให้จ่ายได้ภายในวงเงินไมเ่กิน 
4,000,000 บาท  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอียดที่เสนอ 

                (เห็นด้วย 306,660,271     เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2554 และก าหนดค่าตอบแทน 

ดร. อรัญ  ธรรมโน  รองประธานกรรมการ ได้เสนอตอ่ที่ประชมุวา่คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาเห็นชอบตาม 
ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้แตง่ตัง้ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5599   
และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3104 และ/หรือ   นางสวุมิล   กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  2982  แหง่ส านกังานสอบบญัชี   ดี ไอ เอ  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2555  และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2555  เป็นจ านวนรวม  780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นีผู้้สอบบญัชีรายที่
เสนอ ไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่สีว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติตามที่เสนอ  
   (เห็นด้วย 306,660,271       เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 
 ดร. อรัญ  ธรรมโน  รองประธานกรรมการฯ   ประธานด าเนินการประชมุ ได้ชีแ้จงวา่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะ
ขอให้ที่ประชมุพจิารณาเร่ืองอื่นๆนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ จะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายบริษัท
มหาชน จ ากดั มาตรา 105 วรรคสอง กลา่วโดยสรุปคือผู้ถือหุ้นมีจ านวนรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้    ในการประชมุ
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ครัง้นีย้งัไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาเร่ืองอื่นเพิ่มเติม  อยา่งไรก็ตามถ้าผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามกิจการของ
บริษัท หรือเสนอความเห็นในเร่ืองใดขอให้สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นได้ 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอความเหน็เพิ่มเติม 
 ดร.อรัญ  ธรรมโน  รองประธานกรรมการฯ   กลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุและได้ขอให้ทา่น
ประธานบริษัทกลา่วปิดประชมุ 
 
 นายศราวธุ    จินต์วฒุิ ประธานกรรมการได้กลา่วปิดประชมุ  
    ปิดประชมุเวลา  15:10  น. 
                             
              

    ลงช่ือ  
(นายศราวธุ  จินต์วฒุิ)           

                                      ประธานคณะกรรมการบริษัท 
     
 

    ลงช่ือ    
       (นางสาววิไลพร  บตุรดา ) 
                                                                            ผู้บนัทกึการประชมุ 


