เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2555
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันศุกร์ ที 27 เมษายน 2555
ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน 3 บริษัทเอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
เลขที 142 หมู่ที 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เริ มประชุมเวลา 9.30 น.
รายนามกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ดร. สุ วรรณ วลัยเสถียร
นายวีรพันธ์ พูลเกษ
นายพงษ์ศกั ดิ) โล่ห์ทองคํา
นายตรี ขวัญ บุนนาค
ดร. ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์

ประธานคณะกรรมการและประธานทีประชุม
กรรมการ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

นางพิศมัย สายบัว

2.

นางสาวจอมขวัญ อินทร์ช่วย

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน/
เลขานุการบริ ษทั
ผูแ้ ทนจากผูต้ รวจสอบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด

ดร. สุ วรรณ วลัยเสถียร ประธานในทีประชุม ได้แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี จากนั;น
ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้น เข้าร่ วมประชุ มทั;ง ด้วยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะรวม 167 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม
1,247,450,594 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 64.94 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้แล้วทั;งหมดของบริ ษทั ซึ งมี 1,920,782,936 หุ ้น (โดยไม่
รวมหุ้นทีซื; อคืนโดยบริ ษทั ฯ จํานวน 30,081,800 หุ ้น ซึ งหุ้นทีบริ ษทั ฯได้ซ;ื อคืนจํานวนดังกล่าวนี; ไม่นาํ มานับรวมในการคิด
คะแนนสําหรับการประชุมนี;ทกุ กรณี ) ครบเป็ นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั;งที 1/ 2555
จากนั;นประธานในทีประชุมได้ช; ีแจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ้นทีเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและผูร้ ับ
มอบฉันทะสามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามจํานวนหุ ้นทีผูถ้ ือหุ้นถือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสี ยงในแต่ละวาระ ให้ผถู้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะตรวจสอบว่าหลังจากทีได้ลงทะเบียนแล้วได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชื อผูถ้ ือหุ ้นและจํานวน
หุ้นระบุในบัตรลงคะแนนถูกต้อง สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสี ยงในแต่ละวาระตามหนังสื อมอบฉันทะทีผูถ้ ือ
หุ้น ได้จดั ทํามาให้ กรณี ทีจะมีผลให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นโมฆะ คื อลงคะแนนเสี ยงผิดจากใบมอบฉันทะ หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะได้ลงคะแนนเสี ยงมากกว่าจํานวนหุน้ ทีได้รับมอบฉันทะ
วาระทีมีการลงคะแนนเสี ยงปกติจะใช้วธิ ีการยกมือออกเสียง หากมีผถู้ ือหุน้ คนใดลงคะแนนเสี ยงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยงก็ให้ใช้บตั รออกเสี ยงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่ อง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ช่องใดช่องหนึ ง

เอกสารแนบ 1
เท่านั;น ทั;งนี;หากลงคะแนนเสี ยงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรื อวาระย่อยเดียวกัน จะถือว่าการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ คนนั;น
ในวาระนั;นๆ เป็ นโมฆะ
ในการรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ทีเข้าประชุมเพือให้เป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย สําหรับผูถ้ ือหุ ้นทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู้ ืนเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบ
ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นนั;น บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ บันทึกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพือการนับคะแนนเสี ยงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว
เมือแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ช; ีแจงเอกสารทีใช้ในการประชุม ซึงบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
ก่อนล่วงหน้าเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั;งเอกสารแนบจํานวน 11 รายการ ประกอบด้วย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั;งที 1/2554
2. รายงานประจําปี 2554 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระปี 2555 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง
4. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพือแสดงสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
7. หนังสื อมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนทีตั;งของสถานทีประชุม
9. แผนทีจุดรับ – ส่ง กรณี เดินทางด้วยรถทีบริ ษทั ฯ จัดให้
10. แบบตอบรับการเข้าร่ วมประชุม
11. ใบลงทะเบียน
จากนั;นประธานฯได้ประกาศเชิญผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมส่ งตัวแทนผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนร่ วมกับ
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ส่งชือตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ มการประชุม
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2554
ประธานในทีประชุม ได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาและรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั;งที 1/2554
ประชุมเมือวันที 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ตามทีได้ส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั;งนี;
แล้ว ในเอกสารแนบ 1
ระหว่างการประชุมวาระที 1 ได้มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิมเป็ น 231 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม
1,259,154,314 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.55 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทั;งหมดของบริ ษทั ฯ
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุ มตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั;งที 1/2554 ตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้นโดยมีผลการลงคะแนนดังนี;
เห็นด้วย
1,259,149,314 เสียง คิดเป็ น 100%
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ น 0%
งดออกเสี ยง
5,000 เสี ยง คิดเป็ น 0%
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานสํ าหรับผลงานประจําปี 2554 รายงานโดยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
ประธานในทีประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศกั ดิ) โล่หท์ องคํา กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร รายงานผล
การดําเนิ น งานสําหรับผลงานประจําปี 2554 และเมื อเสนอรายงานจบแล้ว ประธานเสนอให้ทีประชุ มรับ ทราบ รายงาน
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจําปี ทีส่ งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั;งนี;แล้ว
9

เอกสารแนบ 1
ระหว่างการประชุมวาระที 2 ได้มีผถู้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มเพิมเป็ น 323 ราย นับจํานวนหุ้นได้
รวม 1,273,513,914 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.30 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทั;งหมดของบริ ษทั ฯ
ทีประชุ มรับทราบรายงานผลการดําเนิ นงาน และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2554 ตามทีประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หารได้กล่าวรายงาน
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประธานทีประชุมได้ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงินทีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สําหรับรอบปี บัญชี 1 มกราคม 2554 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจําปี ทีส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั;งนี;
แล้ว
ระหว่างการประชุ มวาระที 3 ได้มีผถู้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิมเป็ น 326 ราย นับจํานวนหุ้นได้
รวม 1,273,943,914 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.32 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทั;งหมดของบริ ษทั ฯ
ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบการเงิ น สําหรับรอบปี บัญชี 1 มกราคม 2554 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2554 ที
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามทีประธานเสนอทุกประการ โดย
มีผลการลงคะแนนดังนี;
เห็นด้วย
1,273,938,914 เสียง คิดเป็ น 100%
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ น 0%
งดออกเสี ยง
5,000 เสี ยง คิดเป็ น 0%
วาระที 4 พิจารณาอนุมัติแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
เนืองจากประธานทีประชุมครบกําหนดทีจะต้องออกตามวาระ ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงทําหน้าทีประธานที
ประชุมแทน ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร โดยแถลงต่อทีประชุ มว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯและกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัด กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั;งหมดของบริ ษทั ฯ ต้องออกจากตําแหน่ งในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ประจําปี ประธานจึงแจ้งต่อทีประชุ มว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ครั;งนี; กรรมการซึ งครบกําหนดต้องออกตามวาระ
จํานวน 2 ท่าน คือ
1. ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร
กรรมการอิสระ
2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่า บริ ษ ทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอชื อบุค คลทีมี
คุณสมบัติเหมาะสม เพือเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ น
การล่วงหน้า นับตั;งแต่ 1 ธันวาคาม 2554 ถึงวันที 22 ธันวาคาม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้น
เสนอรายชือบุคคลใดๆมายังบริ ษทั ฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั;ง ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร และนายวีรพันธ์
พูลเกษ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง ซึ งการแต่งตั;งนี; ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนแล้ว เนื องจากบุคคลทั;งสองเป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความเหมาะสม อีกทั;งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั ิ
หน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี โดย
คุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 3 ในหนังสื อเชิญประชุ มฯ จากนั;นท่านประธานฯ จึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาออกเสียง
วาระย่ อย 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตัง ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง
ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั;ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี;
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เห็นด้วย
1,253,846,914 เสียง คิดเป็ น 99.99%
ไม่เห็นด้วย
125,000 เสี ยง คิดเป็ น 0.01%
งดออกเสี ยง
5,000 เสี ยง คิดเป็ น 0%
เนืองด้วย ดร. สุ วรรณ วลัยเสถียร มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมนี; จึงไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระนี;
วาระย่ อย 4.2 พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตัง นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง
ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั;ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระ
หนึง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี;
เห็นด้วย
1,273,938,914 เสียง คิดเป็ น 100%
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ น 0%
งดออกเสี ยง
5,000 เสี ยง คิดเป็ น 0%
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2555
ประธานได้แจ้ง ต่อทีประชุ มว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ประจํา ปี 2555 โดยพิจ ารณาถึ ง ความเหมาะสมประการต่ างๆ อีก ทั;ง ได้เ ปรี ย บเที ย บกับ ค่ าตอบแทนเฉลี ยทีปฏิ บ ตั ิ อ ยู่ใ น
อุต สาหกรรมอิ เ ล็ค โทรนิ ก ส์ และธุ ร กิ จที มี ข นาดของรายได้แ ละผลประกอบการที ใกล้เ คี ยงกัน จึ ง เห็ น สมควรกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุ ดย่อยประจําปี 2555 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท
ถ้วน) ซึงเป็ นจํานวนเท่า กับทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิสาํ หรับปี 2554
ทีประชุ มได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสี ยงเกิ นกว่า สองในสามของจํานวนเสี ยงทั;งหมดทีเข้าประชุ ม และมีสิทธิ
ลงคะแนน อนุมตั ิ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2555 ตามทีประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี;
เห็นด้วย
1,124,424,414 เสียง คิดเป็ น 100%
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ น 0%
งดออกเสี ยง
5,000 เสี ยง คิดเป็ น 0%
ผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นกรรมการ มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมนี; จึงไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระนี;
วาระที 6 พิจารณาอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2555
ประธานทีประชุม เสนอให้ทีประชุ มอนุ มตั ิแต่งตั;งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานัก งาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2555 ซึงได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการนําเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน อีกทั;งได้เปรี ยบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี
กับบริ ษทั สอบบัญชีอืนในระดับเดียวกัน
มีรายชือผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี;
1) นายโสภณ เพิมศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรื อ
2) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรื อ
3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึงข้างต้นเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
ได้ และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ท;งั สามคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดจัดหา
ผูส้ อบบัญชีอนุญาตอืนของบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดทําหน้าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั แทน
ซึ งบริ ษ ทั สํานัก งาน เอิน ส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นบริ ษ ทั รับสอบบัญชี ทีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีข องบริ ษ ทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปี 2555 โดยมี ค่าสอบบัญชี ประจําปี เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึงล้านหนึงแสนเจ็ดหมืนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสําหรับสิ ทธิ และประโยชน์
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ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคล เป็ นจํานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมืนบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชี ดงั กล่าวลดลงเป็ นจํานวน
200,000 บาท จากปี ก่อน ซึงค่าสอบบัญชีน; ีไม่รวมค่าใช้จ่ายจริ งทีเกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิการแต่งตั;งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผูส้ อบบัญชีและกําหนด ค่าสอบบัญชี
สําหรับปี 2555 ตามทีประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี;
เห็นด้วย
1,273,938,914 เสียง คิดเป็ น 100%
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ น 0%
งดออกเสี ยง
5,000 เสี ยง คิดเป็ น 0%
วาระที 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและจ่ ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2554
เนื องจากบริ ษทั ฯได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุ นแรงในไตรมาส 4 ปี 2554 และยังอยูใ่ นระหว่างเรี ยกร้องค่า
สิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัย บริ ษทั ฯได้ประเมินความเสี ยหายของทรัพย์สิน และได้บนั ทึกค่าเสี ยหายในปี 2554 ทํา
ให้บริ ษทั ฯมีผลขาดทุนสะสม อีกทั;งบริ ษทั ฯต้องสํารองเงินสดเพือใช้ในการฟื; นฟูกิจการ คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงเห็นสมควร
งดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2554
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิงดการจัดสรรผลกําไรและจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2554
ตามทีประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี;
เห็นด้วย
1,273,938,914 เสี ยง คิดเป็ น 100%
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ น 0%
งดออกเสี ยง
5,000 เสี ยง คิดเป็ น 0%
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ในวาระนี;ผรู้ ับมอบอํานาจของ บริ ษทั เอ็มเอฟจีโซลูชนั จํากัด ซึ งถือหุ ้นจํานวน 935,424,984 หุ ้น หรื อเท่ากับร้อยละ
48.70 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้วทั;งหมดของบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิเพิมกรรมการอิสระแทนตําแหน่ งที
ว่าง 1 ตําแหน่ง
ประธานทีประชุ ม เสนอให้ทีประชุ มอนุ ม ัติให้ค ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
คัดเลือกบุคคลทีเหมาะสม เพือแต่งตั;งเป็ นกรรมการอิสระ แทนตําหน่ งทีว่างมานานแล้วดังกล่าว และให้นาํ เสนอผูถ้ ือหุน้ เพือ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติตามทีประธานเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี;
เห็นด้วย
1,180,881,518 เสียง คิดเป็ น 92.70%
ไม่เห็นด้วย
68,416,700 เสียง คิดเป็ น 5.37%
งดออกเสี ยง
24,645,696 เสียง คิดเป็ น 1.93%
ไม่มีผใู้ ดเสนอความเห็นหรื อซักถามเพิมเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11:35 น.
ตรวจทานโดย

(นายพงษ์ศกั ดิ) โล่ห์ทองคํา)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

บันทึกการประชุมโดย

(ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร)
กรรมการและประธานทีประชุม

______________________
นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการบริ ษทั
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