รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2556
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ วันพุธที 24 เมษายน 2556
ณ ห้ องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
54 ถนนกําแพงเพชร 6 หลักสี กรุงเทพฯ 10210
เริ มประชุมเวลา 9.30 น.
รายนามกรรมการทีเ ข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ดร. สุวรรณ 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.
2.
3.

นางพิศมัย สายบัว
นายโสภณ เพิม ศิริวลั ลภ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกลุ

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

ดร. สุ วรรณ วลัยเสถียร ประธานในทีประชุม ได้แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี จากนั=น
ประธานฯ แถลงว่า มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมทั=งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 295 ราย ถือหุ ้น 1,389,152,448 หุ ้น คิด
เป็ นร้อยละ 70.73 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั=งหมดของบริ ษทั ซึงมี 1,964,029,986 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึง
กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั=งที 1/2556
จากนั=นประธานในที ประชุมได้ช= ี แจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นที เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับ
มอบฉันทะสามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามจํานวนหุน้ ทีผถู ้ ือหุน้ ถือ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยงในแต่ละวาระ ให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะตรวจสอบว่าหลังจากทีได้ลงทะเบียนแล้วได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชือผูถ้ ือหุน้ และจํานวนหุน้ ระบุ
ในบัตรลงคะแนนถูกต้อง สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสี ยงในแต่ละวาระตามหนังสื อมอบฉันทะทีผถู ้ ือหุน้ ได้จดั ทํา
มาให้ กรณี ที จะมี ผลให้การลงคะแนนเสี ย งเป็ นโมฆะ คื อ ลงคะแนนเสี ย งผิ ดจากใบมอบฉัน ทะ หรื อผูร้ ั บ มอบฉันทะได้
ลงคะแนนเสี ยงมากกว่าจํานวนหุน้ ทีได้รับมอบฉันทะ
วาระทีมีการลงคะแนนเสี ยงปกติจะใช้วธิ ีการยกมือออกเสี ยง หากมีผถู ้ ือหุ ้นคนใดลงคะแนนเสี ยงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยงก็ให้ใช้บตั รออกเสี ยงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ช่องใดช่องหนึ ง
เท่านั=น ทั=งนี=หากลงคะแนนเสี ยงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรื อวาระย่อยเดียวกัน จะถือว่าการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นคนนั=น
ในวาระนั=นๆ เป็ นโมฆะ
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ในการรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที
เข้าประชุมเพือ ให้เป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย สําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีทาํ หนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออก
เสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ นั=น บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงตามความประสงค์
ของผูถ้ ือหุน้ บันทึกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพือ การนับคะแนนเสี ยงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว
เมือแจ้งวิธีการลงคะแนนเสี ยงแล้ว ประธานฯ ได้ช= ีแจงเอกสารทีใช้ในการประชุม ซึ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
ก่อนล่วงหน้าเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสื อเชิญประชุมพร้อมทั=งเอกสารแนบจํานวน 11 รายการ ประกอบด้วย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั=งที 1/2555
2. รายงานประจําปี 2555 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระปี 2556 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง และกรรมการทีได้รับการเสนอแต่งตั=งเพิม
4. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพือแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
7. หนังสื อมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนทีต= งั ของสถานทีประชุม
9. แผนทีจุดรับ – ส่ง กรณี เดินทางด้วยรถทีบริ ษทั ฯ จัดให้
10. แบบตอบรับการเข้าร่ วมประชุม
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน
จากนั=นประธานฯได้ประกาศเชิญผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมส่ งตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนร่ วมกับ
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ส่งชือตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ มการประชุม
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2555
ประธานในที ประชุ ม ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาและรั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั= งที 1/2555
ประชุมเมือวันที 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามทีได้ส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั=งนี=
แล้ว ในเอกสารแนบ 1
ระหว่ า งประชุ ม ได้มี ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้รั บ มอบฉั น ทะเข้า ร่ วมประชุ ม เพิ ม เป็ น 311 ราย นั บ จํา นวนหุ ้ น ได้ร วม
1,393,060,722 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.86ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั=งหมดของบริ ษทั ฯ
ที ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ อนุ ม ัติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั= งที 1/2555 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นโดยมีผลการลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,393,060,722 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ น 100.00%
คิดเป็ น 0.00%
คิดเป็ น 0.00%
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วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจําปี 2555 รายงานโดยประธานเจ้ าหน้ าทีบ ริหาร
ประธานในทีประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศกั ดิ' โล่ห์ทองคํา กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร รายงานผล
การดําเนินงานสําหรับผลงานประจําปี 2555 และเมือเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ทีประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจําปี ทีส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั=งนี=แล้ว
ที ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนิ นงาน และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2555 ตามที ประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หารได้กล่าวรายงาน
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ทีผ ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประธานทีประชุมได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินทีผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่าน
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สําหรับรอบปี บัญชี 1 มกราคม 2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียด
ดังปรากฏในรายงานประจําปี ทีส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั=งนี=แล้ว
ระหว่างการประชุมวาระที 3 ได้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิมเป็ น 359 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม
1,407,464,437 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.66 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั=งหมดของบริ ษทั ฯ
ที ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เป็ นเอกฉัน ท์อ นุ มตั ิ ง บการเงิ น สํา หรั บรอบปี บัญ ชี 1 มกราคม 2555 ถึ ง วันที 31
ธันวาคม 2555 ทีผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามทีประธานเสนอ
ทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,407,464,437 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ น 100.00%
คิดเป็ น 0.00%
คิดเป็ น 0.00%

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังกรรมการบริษัทฯแทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
ประธานได้แถลงต่อทีประชุมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯและกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด กรรมการจํานวน 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั=งหมดของบริ ษทั ฯต้องออกจากตําแหน่งในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ประธานจึงแจ้งต่อที
ประชุมว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ครั=งนี= กรรมการซึงครบกําหนดต้องออกตามวาระ จํานวน 2 ท่าน คือ
1. ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์
2. นายพงษ์ศกั ดิ' โล่ห์ทองคํา

กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั

ประธานได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเข้า
รับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นการล่วงหน้า นับตั=งแต่ 17
กันยายน 2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2555 ผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชือบุคคลใดๆมายัง
บริ ษทั ฯ
ประธานจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั=ง ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์ และ นายพงษ์ศกั ดิ' โล่ห์ทองคํา กลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ซึงการแต่งตั=งนี=ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว
เนื องจากบุคคลทั=งสองเป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความเหมาะสม อีกทั=งมีความรู ้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความ
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ซือสัตย์สุจริ ต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี โดยคุณสมบัติและความ
เหมาะสม ได้แสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 3 ในหนังสื อเชิญประชุมฯ จากนั=นท่านประธานฯจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาออกเสี ยง
วาระย่ อย 4.1 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แต่ งตัง ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง
ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั=ง ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,405,393,337 เสี ยง
6,600 เสี ยง
2,000 เสี ยง

คิดเป็ น 100.00%
คิดเป็ น 0.00%
คิดเป็ น 0.00%

เนืองด้วย ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์ มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมนี= จึงไม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี=
วาระย่ อย 4.2 พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตัง นายพงษ์ ศักดิA โล่ ห์ทองคํา กรรมการบริษัท กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระ
หนึง
ระหว่างการประชุมวาระที 4.2 ได้มีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิมเป็ น 361 ราย นับจํานวนหุ ้นได้
รวม 1,407,489,437 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.66 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั=งหมดของบริ ษทั ฯ
ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั=ง นายพงษ์ศกั ดิ' โล่ห์ทองคํา กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,271,920,637 เสี ยง
9,621,800 เสี ยง
2,000 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.25%
0.75%
0.00%

เนืองด้วย นายพงษ์ศกั ดิ' โล่ห์ทองคํา มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมนี= จึงไม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี=
วาระที 5 พิจารณาอนุมตั เิ พิม กรรมการจากปัจจุบัน 5 ท่ าน เป็ น 6 ท่ าน
ประธานทีประชุม ได้แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั=ง
กรรมการเพิม จากปั จจุบนั 5 ท่าน เป็ น 6 ท่าน เพือความคล่องตัวในการทํางาน ช่วยเสริ มสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
และรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ
ที ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากอนุ มตั ิเพิมกรรมการจากปั จจุ บนั 5 ท่าน เป็ น 6 ท่านโดยมีผลการ
ลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,407,432,837 เสี ยง
56,600 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ น 100.00%
คิดเป็ น 0.00%
คิดเป็ น 0.00%

วาระที 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังกรรมการบริษัทฯ เพิม 1 ท่ าน
ประธานทีประชุม ได้แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั=ง
นายชัชวาลย์ เจี ยรวนนท์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ สําหรับตําแหน่ งกรรมการที เพิม ด้วยเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ และมี
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ประสบการณ์ ในธุ รกิ จ หลากหลายประเภทมานานมากกว่า 20 ปี และมิ ไ ด้ทาํ ธุ รกิ จที แ ข่งขันกับ กิ จ การของบริ ษ ัท โดยมี
คุณสมบัติตามเอกสารแนบที 3 ทีได้ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั=งนี=แล้ว
ทั=งนี= นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการ
อิ สระของบริ ษทั ฯ มี รายละเอี ยดเที ยบเท่ ากับหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นกําหนด (โปรดดู รายละเอี ยดของ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั=งนี=
รวมทั=งไม่ได้เป็ นกรรมการที มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที ปรึ กษาทีได้เงินเดื อนประจําและไม่เป็ นผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ทีผา่ นมา
ทั=งนี= ผูเ้ ถือหุ ้นได้ขอให้นายชัชวาล เจียรวนนท์ แสดงวิสัยทัศน์ต่อทีประชุม เมือแสดงวิสัยทัศน์จบแล้วทีประชุมได้
พิจารณาและมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั=ง นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯสําหรับกรรมการทีเพิม โดยมี
ผลการลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,406,839,137 เสี ยง
636,300 เสี ยง
14,000 เสี ยง

คิดเป็ น 99.95%
คิดเป็ น 0.05%
คิดเป็ น 0.00%

วาระที 7 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556
ประธานได้แจ้งต่อที ประชุ มว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ประจํา ปี 2556 โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมประการต่ า งๆ อี ก ทั=ง ได้เ ปรี ย บเที ย บกับ ค่ า ตอบแทนเฉลี ย ที ป ฏิ บัติ อ ยู่ใ น
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ค โทรนิ ก ส์ และธุ ร กิ จ ที มี ข นาดของรายได้แ ละผลประกอบการที ใ กล้เ คี ย งกัน จึ ง เห็ น สมควรกํา หนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2556 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิ น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท
ถ้วน) ซึงเป็ นจํานวนเท่า กับทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิสาํ หรับปี 2555 เมือวันที 27 เมษายน 2555
ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยเสี ยงเกิ นกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั=งหมดที เข้าประชุม และมีสิทธิ
ลงคะแนน อนุมตั ิ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 ตามทีประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,256,012,337 เสี ยง
22,600 เสี ยง
40,000 เสี ยง

คิดเป็ น 100.00%
คิดเป็ น 0.00%
คิดเป็ น 0.00%

ผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นกรรมการ มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมนี= จึงไม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี=
วาระที 8 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั=งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556
ประธานทีประชุม เสนอให้ทีประชุมอนุ มตั ิแต่งตั=งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2556 ซึ งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการนําเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิ ทธิภาพในการทํางาน อีกทั=งได้เปรี ยบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกบั
บริ ษทั สอบบัญชีอืนในระดับเดียวกัน
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มีรายชือผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี=
1) นาย โสภณ เพิม ศิริวลั ลภ
2) นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521

โดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึงข้างต้นเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้
และในกรณี ทีผสู ้ อบบัญชีท= งั สามคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดจัดหาผูส้ อบ
บัญชีอนุญาตอืนของบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดทําหน้าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
แทน
ซึ งบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นบริ ษทั รั บสอบบัญชี ที ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2556 โดยมีคา่ สอบบัญชีประจําปี เป็ นจํานวน
เงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึ งล้านหนึ งแสนเจ็ดหมืนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสําหรับสิ ทธิ และประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นจํานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมืนบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวมีจาํ นวนเท่ากับค่าสอบบัญชีปี
ก่อน ซึงค่าสอบบัญชีน= ีไม่รวมค่าใช้จ่ายจริ งทีเกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)
ระหว่างการประชุมวาระที 8 ได้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิมเป็ น 363 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม
1,407,652,637 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.67 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั=งหมดของบริ ษทั ฯ
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิการแต่งตั=งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผูส้ อบบัญชีและกําหนด ค่าสอบบัญชี
สําหรับปี 2556 ตามทีประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,407,592,637 เสี ยง
20,000 เสี ยง
40,000 เสี ยง

คิดเป็ น 100.00%
คิดเป็ น 0.00%
คิดเป็ น 0.00%

วาระที 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรผลกําไรและจ่ ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2556
ประธานได้แจ้งต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลไม่ตาํ กว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
รวมหลังหักเงินสํารองต่างๆทุกประเภท ทีกฎหมายและบริ ษทั กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ=นอยู่
กับผลการดําเนิ นงาน กระแสเงิ นสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอืนๆ ในการ
บริ หารงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในรอบปี บัญชี 2555 บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการทีมีกาํ ไร ทําให้กาํ ไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการส่ วนทียงั ไม่ได้
จัดสรร หลังจากหักเงินสํารองตามกฏหมายแล้ว มีเป็ นจํานวน 346,130,849 บาท (สามร้อยสี สิบหกล้านหนึ งแสนสามหมืนแปด
ร้อยสี สิบเก้าบาทถ้วน) เนืองจากบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องสํารองเงินสดเก็บไว้เพือใช้ในการดําเนิ นงาน และรองรับการเติบโต
ของบริ ษทั ฯ
ประธานทีประชุมจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิมติของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จากทีประชุมกรรมการครั=งที 2
เมือวันที 11 มีนาคม 2556 ที ได้พิจารณาเห็ นสมควรเสนอให้อนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2555 โดยมี
รายละเอียดดังนี=
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-

จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 280,575,712 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ในอัตรา 7 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล รวมมูลค่าทั=งสิ= นไม่เกิน 280,575,712 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล
0.1429 บาทต่อหุน้ หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้อยละ 21.98 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2555 ทั=งนี= ใน
กรณี ทีผถู ้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ ้นปั น
ผลในอัตราหุน้ ละ 0.1429 บาท (ปี 2554 บริ ษทั งดการจ่ายเงินปั นผลเนืองจากบริ ษทั ฯได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่าง
รุ นแรง) การจ่ายปั นผลนี= จ่ายจากกําไรทีได้สิทธิ ประโยชน์จากกิจการทีได้รับส่ งเสริ มการลงทุน โดยได้รับการยกเว้น
ภาษี ซึงกําหนดระยะเวลาการจ่ายปั นผลดังนี=
-

กําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิรับหุน้ ปั นผล ในวันที 3 พฤษภาคม 2556
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ เพือกําหนดจ่ายหุ ้นปั นผลใน
วันที 7 พฤษภาคม 2556
กําหนดจ่ายหุน้ ปั นผล ในวันที 22 พฤษภาคม 2556

ระหว่างการประชุมวาระที 9 ได้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิมเป็ น 366 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม
1,407,685,037 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.67 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั=งหมดของบริ ษทั ฯ
ที ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติ อนุ มตั ิ การจัดสรรผลกําไรและจ่ายเงิ นปั นผล สําหรั บผลการดําเนิ นงานปี 2555
ตามทีประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,407,652,437 เสี ยง
2,600 เสี ยง
30,000 เสี ยง

คิดเป็ น 100.00%
คิดเป็ น 0.00%
คิดเป็ น 0.00%

วาระที 10 พิจารณาเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ รองรับการจ่ ายหุ้นปันผลตามวาระที 9
ประธานที ประชุมได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน 280,575,712
บาท (สองร้อยแปดสิ บล้านห้าแสนเจ็ดหมืนห้าพันเจ็ดร้อยสิ บสองบาท) เพือรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลตามทีอนุมตั ิในวาระที 9
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,985,178,736 บาท (หนึงพันเก้าร้อยแปดสิ บห้าล้านหนึงแสนเจ็ดหมืนแปดพันเจ็ดร้อยสามสิ บหกบาท)
เป็ นจํานวน 2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืนสี พนั สี ร้อยสี สิบแปดบาท) โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิม ทุนจํานวน 280,575,712 หุน้ (สองร้อยแปดสิ บล้านห้าแสนเจ็ดหมืนห้าพันเจ็ดร้อยสิ บสองหุน้ ) มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1
บาท (หนึงบาท)
ทีประชุมโดยเสี ยงเกินสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั=งหมดทีเข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืนสี พนั สี ร้อยสี สิบแปดบาท) โดยมี
ผลการลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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1,407,672,437 เสี ยง
2,600 เสี ยง
10,000 เสี ยง

คิดเป็ น 100.00%
คิดเป็ น 0.00%
คิดเป็ น 0.00%

วาระที 11 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามวาระที 10
ประธานทีประชุม ได้เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ
4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามทีอนุมตั ิไว้ในวาระที 10 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อนี=
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืนสี พนั สี ร้อยสี
สิ บแปดบาท)
2,265,754,448 หุน้
(สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืนสี พนั สี
ร้อยสี สิบแปดหุน้ )
1 บาท (หนึงบาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน
หุน้ บุริมสิ ทธิ

2,265,754,448 หุน้ (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนห้า หมืนสี พนั สี ร้อยสี
สิ บแปดหุน้ )
- หุน้

ทีประชุมโดยเสี ยงเกินสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั=งหมดทีเข้าประชุม และมีสิทธิ ลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมตั ิการ
แก้ไขเพิม เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามทีอนุมตั ิไว้ใน
วาระที 10 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,407,622,437 เสี ยง
2,600 เสี ยง
60,000 เสี ยง

คิดเป็ น 100.00%
คิดเป็ น 0.00%
คิดเป็ น 0.00%

วาระที 12 พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย นแปลงทีต งั สํานักงานใหญ่
ประธานทีประชุม ได้เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเปลียนแปลงบ้านเลขทีสาํ หรับทีต= งั สํานักงานใหญ่จาก
เลขที 142 หมูท่ ี 5 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็ นเลขที 141-142 หมู่ที 5 ถนนติวานนท์ ตําบล
บางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั=งนี= เพือเป็ นการรวมสํานักงานใหญ่ (SVI-1) และสํานักงานสาขา (SVI-2) ซึ งอยูต่ ิดกัน
ให้เป็ นสถานทีเดียวกัน เพือเพิม ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน และการประสานงานด้านต่างๆ
ที ประชุมได้พิจารณาแล้วและมี มติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการการเปลียนแปลงบ้านเลขที สําหรั บที ต= งั สํานักงานใหญ่
ตามทีประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,407,622,437 เสี ยง
2,600 เสี ยง
60,000 เสี ยง

คิดเป็ น 100.00%
คิดเป็ น 0.00%
คิดเป็ น 0.00%
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วาระที 13 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 5. เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงทีตัง
สํานักงานใหญ่ ของบริษัทตามวาระที 12
ประธานทีประชุม ได้เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ
5. เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงบ้านเลขทีสาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตามวาระที 12 โดยมีรายละเอียดดังต่อนี=
เดิ ม “บ้านเลขที สํานักงานใหญ่ เลขที 142 หมู่ที 5 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุ มธานี จังหวัด
ปทุมธานี”
แก้ไขเป็ น “เลขที 141-142 หมูท่ ี 5 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี”
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ไขเพิม เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 5. เพือให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงบ้านเลขที สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตามวาระที 12 ตามที ประธานฯเสนอ โดยมี ผลการ
ลงคะแนนดังนี=
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,407,627,437 เสี ยง
2,600 เสี ยง
55,000 เสี ยง

คิดเป็ น 100.00%
คิดเป็ น 0.00%
คิดเป็ น 0.00%

วาระที 14 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ในวาระนี=ไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิม เติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
ตรวจทานโดย
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