รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรี ยม ชัน้ 3 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1 นายปลื ้มใจ
สินอากร
2 นายรักษ์
อุณหโภคา
3
4
5
6
7

ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ
พลตรี (หญิง) สุนนั ทา
นางนิตย์
นางนงลักษณ์
นายปริญญา

สูทกวาทิน
สิริสมั พันธ์
วิเสสพันธุ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย
สหพัฒน์สมบัติ

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีกรรมการทังหมด
้
7 ท่าน เข้ าร่วมประชุมจํานวน 7 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1 นางสาวแสงดาว
เดชาดวงสกุล

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1 นายวัชรินทร์
2 นายวสุ

ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงาน นายวสุ ประสานเนตร ทนายความ

ภัสรพงษ์ กลุ
ประสานเนตร

หน้ าที่ 1 / 14

บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

เริ่มการประชุม
นางสาว วาสิตา โชติพฤกษ์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหารสํานักงาน บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
้ งวิธีการประชุม และการ
ทําหน้ าที่ผ้ ดู ําเนินการประชุม กล่าวแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังแจ้
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุป ให้ ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการ
พิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระ
พิจารณานันๆ
้ หรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรื อเห็นด้ วยตามมติที่นําเสนอ
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ สง่ บัตรลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ซึง่ จะรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวมาทําการประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงออกจากคะแนน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สําหรับการมอบฉันทะตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข หรื อ แบบ ค ที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วนัน้ บริษัทฯ ได้ บนั ทึก
ข้ อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระในระบบคอมพิวเตอร์ แล้ ว
ในระหว่าง
การลงทะเบียน และจะใช้ นบั เป็ นมติที่ประชุม โดยจะนํามาประมวลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนัน้
จึงจะแจ้ งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบ
กรณีที่จะมีผลทําให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นโมฆะ หรื อเรี ยกว่าบัตรเสีย ซึง่ ไม่นํามานับคะแนนเสียงมี 5 กรณีดงั นี ้
1. กรณีบตั รลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผ้ ลู งคะแนนไม่ทําเครื่ องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีที่ผ้ ลู งคะแนนทําเครื่ องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ วา่ ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง
4. กรณีบตั รลงคะแนนมีเครื่ องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้ นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็ นคัสโตเดียนที่
สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็ น เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง มากน้ อยเพียงใด
ในแต่ละความเห็นก็ได้
5. กรณีบตั รลงคะแนนชํารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ วา่ ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
้
หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้ อบังคับของ
การออกเสียงลงคะแนนให้ ถือ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง การออกเสียงเลือกตังกรรมการใช้
บริษัทฯ ข้ อที่ 16 สําหรับการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดมาตรา 105
ั้
สามารถขอให้
วรรค 2 กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
การออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียง จะเป็ นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ
จากนัน้ นายปลื ้มใจ สินอากร ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
ในวันนี ้
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กรรมการผู้จดั การ แถลงว่ามีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมรวม 40 ราย จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
1,938
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 2.0640 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
โดยแบ่งเป็ นมาด้ วยตนเอง 13 ราย และรับมอบฉันทะ 27 ราย นับ
้
706,457,300 หุ้น คิดเป็ น
จํานวนหุ้นได้ 599,186,103 หุ้น จากจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
ร้ อยละ 84.8156 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด มาตรา 103 และ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33
จากนัน้
ประธานฯ
นัดประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ ในหนังสือ

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2562 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 599,204,103 หุ้น (ขณะ
ดําเนินการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มี
บัตรเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
จํานวนหุ้น
โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
599,204,103
100
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
N/A
บัตรเสีย
0
-

หน้ าที่ 3 / 14

บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

รั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่
ในรายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) ของหนังสือเชิญประชุม
ซึง่ บริษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาผลการดําเนินงาน
ดังกล่าวแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การได้ มอบหมายให้ นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561 ได้
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี 2561 หัวข้ อ “การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)” โดย
มีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
รายได้
ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ รวม จํานวน 142.76 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 43.24 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 43.45 รายได้ รวมดังกล่าวประกอบด้ วย
-

รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริ การโทรคมนาคม จํานวน 68.71
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48.13

-

รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง จํานวน
61.93 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 43.38

-

รายได้ อื่นๆ จํานวน 11.94 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.36

-

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 0.18 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.13

ทังนี
้ ้ รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม ที่เพิ่มขึ ้นจํานวน
56.44 ล้ านบาท มาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 42.05 ล้ านบาท รายได้
จากงานสํารวจและติดตังโครงข่
้
ายโทรคมนาคม จํานวน 10.98 ล้ านบาท และงานออกแบบและ
วางระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน 3.41 ล้ านบาท
ผลการดําเนินงาน
ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 14.97 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 ที่มีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 10.09 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ ้น 4.88 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 48.36 เมื่อบวกกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.18 ล้ านบาท เป็ นผลให้ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 15.15 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จํานวน 2.63 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 21.01
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

สินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 1,261.68 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ อยูท่ ี่ 1,240.06 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 21.62 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.74 ประกอบด้ วย
-

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ ้นจํานวน 35.80 ล้ านบาท

-

เนื่องจากการหมดภาระคํ ้าประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงจํานวน 14.18 ล้ านบาท
ตามสัญญาให้ บริ การ และได้ คืนหนังสือคํ ้าประกันให้ กบั ธนาคารแล้ ว

หนี ้สิน
บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจํานวน 296.75 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ อยูท่ ี่ 289.30
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 7.45 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.58 ประกอบด้ วย
-

หนี ้สิ ้นหมุนเวียน เพิ่มขึ ้นจํานวน 5.22 ล้ านบาท

-

หนี ้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ ้นจํานวน 2.23 ล้ านบาท
พนักงาน

จากการสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจํานวน 964.93 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ อยูท่ ี่
950.76 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 14.17 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.49
กําไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นจํานวน 13.74 ล้ านบาท ประกอบด้ วยการเพิ่มขึ ้นของกําไรสุทธิของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย จํานวน 15.15 ล้ านบาท และมีการบันทึกผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย จํานวน 1.41 ล้ านบาท
เมื่อผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
จบลงแล้ ว กรรมการผู้จดั การได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่รายงาน (วาระนี ้ไม่มีการลงมติ เนื่องจาก
เป็ นวาระเพื่อทราบ)
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่
ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจําปี 2561 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) ของหนังสือเชิญประชุม
ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ผ่านการพิจารณาสอบทาน
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ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัทแล้ ว จึงขอนําเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เมื่อกรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ต่อที่ประชุมแล้ ว ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ กรรมการผู้จดั การจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 599,204,503 หุ้น (ขณะ
ดําเนินการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มี
บัตรเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
จํานวนหุ้น
โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
599,202,503
99.9997
ไม่เห็นด้ วย
2,000
0.0003
งดออกเสียง
0
N/A
บัตรเสีย
0
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่ องการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561

และการจ่ ายเงินปั นผล

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 43 กําหนดให้ บริษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุน
สํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามที่บริษัทฯ มีนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะต้ องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนยั สําคัญ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
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จัดสรรเงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ประจําปี 2561 ดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน

1 ไม่จดั สรรเงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จดั สรรทุนสํารองตาม
กฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับบริษัทแล้ ว ทําให้ ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีทนุ สํารองตามกฎหมายรวม
เป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 70,645,730 บาท
2 งดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เพื่อนํากําไรสะสมไว้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
เมื่อกรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ต่อที่ประชุมแล้ ว ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็
้
นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
นางนงเยาว์ ชมภูศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคําถาม และข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. “เมื่อ JTS สามารถให้ JAS กู้ยืมเงินได้ เหตุใดจึงไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และ JTS จะจ่ายเงิน
ปั นผลได้ เมื่อใด”
กรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่า
“นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ กําหนดไว้ วา่ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี ที่ผา่ นมา
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ยังคงขาดทุนอยู่ เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ขอให้ ผ้ อู ํานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงินชี ้แจงเพิ่มเติม”
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินชี ้แจงเพิ่มเติมว่า
“บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ดังที่กรรมการ
ผู้จดั การได้ กล่าวแล้ ว ซึง่ สาเหตุที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 เนื่องมาจากบริ ษัทฯ ยังคง
ขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นได้ พิจารณารายได้ จากการขาย
และบริการของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา จะเห็นว่าปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ ที่เติบโตขึ ้นอย่างมาก มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ดีขึ ้น ดังนัน้ จึงคาดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลได้ ในอนาคต”
2. “บริษัทฯ ควรเรี ยนรู้วิธีการบริหารงานจากบริษัทอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จ และปรับลดค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ที่ไม่จําเป็ นลง เพื่อลดการขาดทุน”
กรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่า
“ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ พยายามลดค่าใช้ จ่ายต่างๆ ลงแล้ ว และคาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะ
ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ ้น”
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้เพิ่มเติมแล้ ว กรรมการผู้จดั การจึง
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ งดการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น (ขณะ
ดําเนินการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มี
บัตรเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
จํานวนหุ้น
โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
599,202,603
99.9997
ไม่เห็นด้ วย
2,000
0.0003
งดออกเสียง
0
N/A
บัตรเสีย
0
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (5) ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นประจําทุกปี
และโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562
1 นางชลรส
2 นายศุภชัย
3 นางสาวกรองแก้ ว

สันติอศั วราภรณ์
ปั ญญาวัฒโน
ลิมป์กิตติกลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874

หรื อ
หรื อ

โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
อนึง่ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ เป็ นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 25592561 รวม 3 ปี และนายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน เคยเป็ นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริษัท
ย่อย ในปี 2557-2558 รวม 2 ปี โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา สําหรับนางสาวกรองแก้ ว
ลิมป์กิตติกลุ ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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ผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้ รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็ นอย่างดี ทุกท่านไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย หรื อผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว ยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ ด้ วย จากผลงานที่ผา่ นมาแสดงให้ เห็นว่า สํานักงาน
แห่งนี ้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี มีความละเอียดถี่ถ้วน ซื่อตรง เป็ นที่
เชื่อถือ และไว้ วางใจได้
พร้ อมกันนี ้
คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกําหนด
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ นเงินจํานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึง่
ล้ านสองแสนเก้ าหมื่นบาทถ้ วน) โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ซึง่ เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561
สําหรับค่าบริ การอื่นๆ ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบ
บัญชีสงั กัด บุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
เมื่อกรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ต่อที่ประชุมแล้ ว จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ กรรมการผู้จดั การจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อ
ข้ างต้ น เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี บัญชี 2562 และอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ
้ ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึง่ ล้ านสองแสนเก้ าหมื่นบาท
บัญชีประจําปี 2562 เป็ นเงินจํานวนรวมทังสิ
ถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
การออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
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มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จํานวนหุ้น
599,204,603
0
0
0

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
100
0
N/A
-

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
กรรมการสําหรั บปี 2562
6.1 อนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดําเนินการประชุม เป็ นผู้ให้ ข้อมูล

และกําหนดค่ าตอบแทน

จากนัน้ นายรักษ์ อุณหโภคา นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ และนายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ ได้ สมัครใจออกจาก
ที่ประชุมเพื่อความเป็ นอิสระในการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยให้ กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึง่ พ้ น
จากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทังสิ
้ ้น 7 อัตรา
สําหรับในปี 2562 นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่
1 นายรักษ์
อุณหโภคา
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 นางนิตย์
วิเสสพันธุ์
กรรมการ
3 นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ กรรมการ
เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ
ไม่ได้ ผา่ นคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ไม่รวม
เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ ความเหมาะสม
ด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริ ษัทที่ผา่ นมา ของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครัง้ นี ้แล้ ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
สมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัทฯ และดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ สําหรับกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อ
เลือกตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ นัน้
เป็ นกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่าง
เป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
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บริษัทฯ ได้ จดั ส่งข้ อมูลประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบกําหนดออกตามวาระในปี 2562 และได้ รับ
การเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อม
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
้
ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 16 คือ 1
สําหรับการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อ หลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
เมื่อผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ต่อที่ประชุมแล้ ว
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ

ได้ เปิ ด

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุม จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตังกรรมการ
้
และได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนน
เลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน พร้ อมกัน ทังที
้ ่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าเป็ นกรรมการ
ของบริษัทฯ และดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
รายชื่อกรรมการ/ตําแหน่ง
1. นายรักษ์
อุณหโภคา
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางนิตย์
วิเสสพันธุ์
กรรมการ
3. นายปริ ญญา
สหพัฒน์สมบัติ
กรรมการ

เห็นด้ วย
จํานวนหุ้น
%
599,204,603 100

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนหุ้น %
0 0

งดออกเสียง
จํานวนหุ้น %
0 N/A

บัตรเสีย
จํานวนหุ้น
0

599,204,603

100

0

0

0

N/A

0

599,204,603

100

0

0

0

N/A

0

นายรักษ์ อุณหโภคา นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ และนายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ กลับเข้ าที่ประชุม
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6.2 อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทน
ตามตําแหน่ง และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็ นเงิน
รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน)
สําหรับปี 2562 นี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกําไรของบริ ษัทฯ รวมทัง้
ภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ ว
เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ สําหรับปี 2562 เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน) ซึง่ เท่ากับ
ค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง
และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่เสนอไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
สําหรับการพิจารณาวาระนี ้ มติของที่ประชุมจะต้ องผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และมีสว่ นได้ เสียเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ นับจํานวนหุ้นได้ รวมทังสิ
้ ้น 50,000 หุ้น ขอใช้ สทิ ธิงดออกเสียง
ในการพิจารณาวาระนี ้
เมื่อกรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ต่อที่ประชุมแล้ ว จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
นางนงเยาว์ ชมภูศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
“ในปี 2563 บริษัทฯ ควรปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลงครึ่งหนึง่ ของจํานวนเงินที่เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมตั ิในปี นี ้ เพื่อกําไรของบริ ษัทฯ จะได้ เพิ่มมากขึ ้น”
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ

กรรมการผู้จดั การจึงเสนอให้
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง
และค่าบําเหน็จสําหรับ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สําหรับปี 2562 เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
้
4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนคะแนนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมในวาระนี ้เท่ากับ 599,239,603 หุ้น (ขณะดําเนินการประชุมมี
ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุม
เป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
มติ
จํานวนหุ้น
ซึ่งมาประชุม โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
599,189,603
99.9917
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
50,000
0.0083
บัตรเสีย
0
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่
กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้
ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องราวอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก และมีผ้ ถู ือหุ้นเสนอความคิดเห็นและ
คําถามต่อที่ประชุมดังนี ้
นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย มีคําถามดังนี ้
1. “บริษัทฯ มีแนวทางในการถ่ายทอดนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไปยังบริษัทย่อย และคูค่ ้ าอย่างไร”
กรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่า
“บริษัทฯ
ได้ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เรี ยบร้ อยแล้ ว
และมีนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ดังที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี 2561 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ ดําเนินการถ่ายทอด
นโยบายดังกล่าวแก่บริษัทย่อย และแจ้ งต่อคูค่ ้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว”
2. “บริษัทฯ มีทิศทางในการดําเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อเป็ นการเพิ่มยอดขายของบริ ษัทฯ และคาดว่าปี นี ้
ผลประกอบการจะเติบโตร้ อยละเท่าใด”
กรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่า
“ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ จะมุ่งเน้ นธุรกิจที่เกี่ยวกับ IABC ซึง่ ได้ แก่ I คือ IoT (Internet of Thing) A
คือ AI (Artificial Intelligent) B คือ Big Data และ C คือ Cloud โดยที่บริษัทฯ ซึง่ เป็ น SI (System
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Integrator) มีความชํานาญอยูแ่ ล้ ว โดยการนําเสนอบริการในรูปแบบ Total Solution ด้ าน
โทรคมนาคมให้ กบั ลูกค้ า การ Synergy ภายในกลุม่ จัสมิน ทําให้ บริษัทฯ สามารถนําเสนอสินค้ า
และบริการให้ แก่ลกู ค้ าของกลุม่ จัสมิน ในรูปแบบ Total Solution ได้ มากขึ ้น กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
ของบริษัทฯ คือฐานลูกค้ าของบริษัทต่างๆ ในกลุม่ จัสมิน โดยเน้ นที่กลุม่ ลูกค้ าองค์กรเอกชนเป็ นหลัก
อาทิ ปั๊ มนํ ้ามัน และร้ านอาหาร”
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดมีข้อซักถาม ความเห็น หรื อข้ อเสนอแนะอื่นใดแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วม
ประชุมทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นายปลื ้มใจ สินอากร)

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย)
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