รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557
ณ ห้ องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เริ่ มประชุมเวลา 9.30 น.
รายนามกรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
นายวีรพันธ์ พูลเกษ
นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา
ดร. ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์
นายตรี ขวัญ บุนนาค
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.

นางพิศมัย สายบัว
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกลุ

รองประธานฝ่ ายการเงิน/เลขานุการบริ ษทั
ผูแ้ ทนจากผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี จากนั้น ประธาน
ฯ แถลงว่ามีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 613 ราย นับจานวนหุ ้นได้รวม 1,605,322,111 หุ ้น คิด
เป็ นร้อยละ 70.85 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งมี 2,265,749,381 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าว
เปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ช้ ีแจงวิธีปฏิ บตั ิในการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบ
ฉันทะสามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามจานวนหุ ้นที่ ผถู ้ ือหุ ้นถือ 1 หุ ้น ต่อ 1 เสี ยงในแต่ละวาระให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ตรวจสอบว่าหลังจากที่ ได้ลงทะเบี ยนแล้วได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชื่ อผูถ้ ือหุ ้นและจานวนหุ ้น ระบุในบัตร
ลงคะแนนถูกต้อง สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสี ยงในแต่ละวาระตามหนังสื อมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุน้ ได้จดั ทามาให้ กรณี
ที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นโมฆะ คือลงคะแนนเสี ยงผิดจากใบมอบฉันทะ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสี ยงมากกว่า
จานวนหุน้ ที่ได้รับมอบฉันทะ
วาระที่มีการลงคะแนนเสี ยงปกติจะใช้วธิ ีการยกมือออกเสี ยง หากมีผถู ้ ือหุน้ คนใดลงคะแนนเสี ยงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยงก็ให้ใช้บตั รออกเสี ยงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ช่องใดช่องหนึ่ งเท่านั้น ทั้งนี้
หากลงคะแนนเสี ยงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรื อวาระย่อยเดียวกัน จะถือว่าการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นคนนั้นในวาระนั้นๆ เป็ น
โมฆะ
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ในการรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้า
ประชุมเพื่อให้เป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสี ยง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ นั้น บริ ษทั ได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือ
หุน้ บันทึกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสี ยงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว
เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสี ยงแล้ว ประธานฯ ได้ช้ ีแจงเอกสารที่ใช้ในการประชุม ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นก่อน
ล่วงหน้าเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสื อเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจานวน 11 รายการ ประกอบด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
2. รายงานประจาปี 2556 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระปี 2557 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง
4. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
7. หนังสื อมอบฉันทะจานวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนที่ต้ งั ของสถานที่ประชุม
9. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณี เดินทางด้วยรถที่บริ ษทั ฯ จัดให้
10. แบบตอบรับการเข้าร่ วมประชุม
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน
จากนั้นประธานฯได้ประกาศเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุมส่ งตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนร่ วมกับ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ส่งชื่อตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่ มการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ประธานในที่ ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556ประชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามที่ ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมครั้งนี้ แล้ว ใน
เอกสารแนบ 1
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิรับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 ตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้นโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,597,982,111 เสี ยง
0 เสี ยง
7,340,000 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.54%
0.00%
0.46%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสาหรับผลงานประจาปี 2556 รายงานโดยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายงานผลการดาเนิ นงาน
สาหรับผลงานประจาปี 2556 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดัง
ปรากฏในรายงานประจาปี ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
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ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2556 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารได้กล่าวรายงาน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สาหรับรอบปี บัญชี 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏ
ในรายงานประจาปี ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
ระหว่างการประชุ มวาระนี้ ได้มีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มเป็ น 629 ราย นับจานวนหุ ้นได้รวม
1,666,073,729 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.53 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงิ น สาหรับรอบปี บัญชี 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ
โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,666,071,787 เสี ยง
0 เสี ยง
1,942 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.99%
0.00%
0.001%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯและกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กรรมการจานวน 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั ฯต้องออกจากตาแหน่งในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกาหนดต้องออกตามวาระ จานวน 2 ท่าน คือ
-

ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
นายตรี ขวัญ บุนนาค

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 16กันยายน
2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อขอเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ฯ 1 ท่าน ทางคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผูถ้ ูกเสนอชื่อยังไม่มีคุณสมบัติที่จะ
มาช่วยเสริ มเพิม่ ขึ้นจากกรรมการที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ประธานจึงขอให้คุณวีรพันธ์ พูลเกษ ทาหน้าที่ ประธานในที่ ประชุมเป็ นการชัว่ คราว โดยประธานได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้ง ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร และ นายตรี ขวัญ บุนนาค กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งการ
แต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่ องจากบุคคลทั้งสองเป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิที่มี
ความเหมาะสม อี กทั้งมี ความรู ้ ความสามารถ และปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต รอบคอบ และให้ความคิดเห็ นที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี โดยคุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 3 ในหนังสื อเชิญ
ประชุมฯ จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยง
วาระย่ อย 4.1 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
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ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั้ง ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง โดยมี
ผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,564,175,028 เสี ยง
78,112,355 เสี ยง
2,632 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

95.24%
4.76%
0.001%

เนื่องด้วย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี้
วาระย่ อย 4.2 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แต่ งตั้ง นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการบริษัท กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั้ง นายตรี ขวัญ บุนนาค กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง
โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,584,332,314 เสี ยง
78,080,927 เสี ยง
45,488 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

95.30%
4.70%
0.001%

เนื่องด้วย นายตรี ขวัญ บุนนาค มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี้
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2557 โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมประการต่ า งๆ อี ก ทั้ง ได้เ ปรี ย บเที ย บกับ ค่ า ตอบแทนเฉลี่ ย ที่ ป ฏิ บัติ อ ยู่ใ นอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และ คณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็ นจานวนเท่ากับที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิสาหรับปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ ด้วยเสี ย งเกิ น กว่า สองในสามของจ านวนเสี ย งทั้ง หมดที่ เ ข้าประชุ ม และมี สิท ธิ
ลงคะแนนอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

646,794,205 เสี ยง
4,726,000 เสี ยง
4,574 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.27%
0.73%
0.001%

ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นกรรมการ มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2557
ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สาหรับปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการนาเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน อีกทั้งได้เปรี ยบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกบั บริ ษทั สอบบัญชีอื่นในระดับ
เดียวกัน
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มีรายชื่อผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้
1) นาย โสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
2) นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

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

โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ได้
และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดจัดหาผูส้ อบบัญชีอนุญาต
คนอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทน
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ราย ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั Globe Vision Company Limited (บริ ษทั ย่อย) ได้ใช้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั เช่นกัน
โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่ งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่า
สอบบัญชีพิเศษสาหรับสิ ทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ซึ่ งค่า
สอบบัญชีน้ ีไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผูส้ อบบัญชีและกาหนด ค่าสอบบัญชีสาหรับ
ปี 2557 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,661,289,383 เสี ยง
4,726,000 เสี ยง
58,346 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.71%
0.28%
0.001%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรผลกาไรและจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2556
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลังหักเงินสารองต่างๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริ ษทั กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั ผล
การดาเนิ นงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่นๆ ในการบริ หารงาน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในรอบปี บัญชี 2556 บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีกาไรสุ ทธิ เป็ นจานวน 1,617,038,076
ล้านบาท (หนึ่ งพันหกร้ อยสิ บเจ็ด ล้านสามหมื่ น แปดพันเจ็ด สิ บหกบาท) ประกอบด้วยกาไรสุ ทธิ จ ากการดาเนิ นงานจานวน
554,022,167 (ห้าร้อยห้าสิ บสี่ ลา้ นสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิ บเจ็ดบาทถ้วน) และเงินค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสี ยหาย
จากเหตุการณ์อุทกภัย จานวน 1,063,015,909 บาท (หนึ่งพันหกสิ บสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน)เนื่องจากบริ ษทั ฯ มี
ความจาเป็ นต้องสารองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจาก
ที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี
2556 จานวน 0.15 บาทต่อหุน้ เป็ นอัตราร้อยละ 60 ของผลกาไรสุทธิจากการดาเนิ นงานในปี 2556 และเป็ นอัตราร้อยละ 20.83 ของ
ผลกาไรสุทธิที่รวมเงินค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสี ยหายจากเหตุการณ์อุทกภัย ในปี 2554
แต่เนื่องจาก บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 30
กันยายน 2556 ไปแล้วเป็ นจานวน 0.07 บาทต่อ 1 หุน้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้อนุมตั ิ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2556 ส่วนที่เหลือเป็ นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากกาไรที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน
จากบัตรส่งเสริ มเลขที่ 1296 (2)/2554 และ บัตรส่งเสริ มเลขที่ 5152 (2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
กาหนดวันขึ้นเครื่ องหมาย XD ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ เพื่อกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8
พฤษภาคม 2557
กาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไร
สุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ระหว่างการประชุ มวาระนี้ ได้มีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มเป็ น 632 ราย นับจานวนหุ ้นได้รวม
1,689,722,859 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.58 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิ การจัดสรรผลกาไรและจ่ายเงิ นปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2556ตามที่
ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,689,718,285 เสี ยง
0 เสี ยง
4,574 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.99%
0.00%
0.001%

วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ ได้ ชาระซึ่งเหลือจากการจ่ ายหุ้นปันผลที่เป็ นเศษของหุ้นโดยจ่ ายปันผลเป็ นเงินสดแทน
การจ่ ายเป็ นหุ้นปันผล จานวน 2,567 หุ้น และลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้ ชาระซึ่งเหลือจากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 5 (ESOP 5) จานวน 2,500 หุ้น รวมลดทุนเป็ นจานวน 5,067 หุ้น
ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ ลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ชาระซึ่ งเหลือจากการจ่ายหุ ้นปั นผลที่
เป็ นเศษของหุ ้นโดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ ้นปั นผล จานวน 2,567 หุ ้น และลดทุนจดทะเบียนที่ ยงั ไม่ได้ชาระซึ่ ง
เหลือจากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (ESOP 5)
จานวน 2,500 หุน้ รวมลดทุนเป็ นจานวน 5,067 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ด
แสนห้าหมื่นสี่ พนั สี่ ร้อยสี่ สิบแปดบาทถ้วน) เป็ นจานวน 2,265,749,381 บาท(สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพัน
สามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน) โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายออกจานวน 5,067 หุน้ (ห้าพันหกสิ บเจ็ดหุน้ )
ระหว่างการประชุ มวาระนี้ ได้มีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มเป็ น 643 ราย นับจานวนหุ ้นได้รวม
1,695,469,631 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.83 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมโดยเสี ยงเกินสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิ ลงคะแนน อนุมตั ิ ลดทุนจดทะเบียนจาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่ พนั สี่ ร้อยสี่ สิบแปดบาทถ้วน) เป็ นจานวน
2,265,749,381 บาท(สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน) โดยมีผลการลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,695,465,057 เสี ยง
0 เสี ยง
4,574 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.99%
0.00%
0.001%
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามวาระที่ 8
ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามที่อนุมตั ิไว้ในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

2,265,749,381 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพันสาม
ร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน)
2,265,749,381 หุน้ (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพันสาม
ร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน
หุน้ บุริมสิทธิ

2,265,749,381 หุน้ (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพันสาม
ร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
- หุน้

(ศูนย์หุน้ )

ที่ประชุมโดยเสี ยงเกินสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิ ลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมตั ิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามที่อนุมตั ิไว้ในวาระที่ 8 โดย
มีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,695,466,999 เสี ยง
0 เสี ยง
2,632 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.99%
0.00%
0.001%

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SVI-W3) จานวน 31,000,000 หน่ วย
(สามสิบเอ็ดล้ านหน่ วย) ให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท
ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพและเป็ นเครื่ องมือในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ร่วมทางานกับบริ ษทั ในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้บริ ษทั ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (SVI-W3)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั (SVI-W3) สามารถโอนเปลี่ยนมือ/ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ในครั้งนี้ จะปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 และ ทจ 34/2551 เรื่ องการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน รวมทั้ง
กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายชื่ อของกรรมการที่ ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดของโครงการ SVI-W3 ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว สาหรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในครั้งนี้ ไม่มี
พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียด
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ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อ หุ ้นสามัญของบริ ษทั ตามโครงการ SVI-W3 ที่ ไ ด้เผยแพร่ ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูล ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 17 มีนาคม 2557 และฉบับแก้ไข วันที่ 24 มีนาคม 2557
ประธานฯได้ช้ ีแจงต่อที่ ประชุมว่า ในวาระนี้ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการอนุมตั ิการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่
กรรมการและพนักงาน ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงและต้องไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
คัดค้านมติน้ นั ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญให้แก่กรรมการ
และพนักงาน ครั้งที่ 3 (SVI-W3) เป็ นประเภทใบสาคัญสิ ทธิ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ และ สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ จานวน 31,000,000
หน่วย อายุโครงการ 5 ปี ราคาเสนอขายใบสาคัญสิ ทธิ ไม่มีมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญคือใบสาคัญสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถ
ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ หรื ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ ในกรณี ที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่
ระบุในโครงการตามที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาการใช้สิทธิ 4.44
บาทต่อหุน้ และอนุมตั ิการจัดสรรให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
จานวนใบสาคัญฯ ร้อยละของใบสาคัญฯ
ที่ได้รับจัดสรร
ที่ออก
รายชื่อกรรมการ
1.ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร (ประธานกรรมการ)
1,000,000
3.85%
2.ดร. ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ (กรรมการ)
1,000,000
3.85%
3.นายวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการ)
1,000,000
3.85%
4.นายตรี ขวัญ บุนนาค (กรรมการ)
1,000,000
3.85%
5.นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ (กรรมการ)
1,000,000
3.85%
6.นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)
1,000,000
3.85%
ส่วนที่เหลือจานวน 25,000,000 หน่วย จะจัดสรรให้กบั พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยจะ
ไม่มีพนักงานรายใดได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้
ที่ประชุมโดยเสี ยงเกิ นสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิ ลงคะแนน โดยไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้น
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมคัดค้าน ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 3 (SVI-W3) ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

636,871,252 เสี ยง
20,461,882 เสี ยง
23,587,547 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

93.53%
3.01%
3.46%

สาหรับกรรมการ ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ มีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมนี้ ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี้
วาระที่ 11 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิจากการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,749,381 บาท (สอง
พันสองร้ อยหกสิบห้ าล้ านเจ็ดแสนสี่หมืน่ เก้ าพันสามร้ อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้ วน) เป็ น 2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้ อยเก้ าสิ บหก
ล้ านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้ าพันสามร้ อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้ วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 31,000,000 หุ้น (สามสิ บเอ็ดล้ าน
หุ้น) มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
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ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ จากการ
ออกใบสาคัญสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจด
ทะเบี ย นเดิ ม 2,265,749,381 บาท (สองพันสองร้ อยหกสิ บ ห้า ล้า นเจ็ด แสนสี่ ห มื่ น เก้าพันสามร้ อ ยแปดสิ บเอ็ด บาทถ้วน) เป็ น
2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน) โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุน จานวน 31,000,000 หุน้ (สามสิ บเอ็ดล้านหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ที่ประชุมโดยเสี ยงเกินสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิ ลงคะแนน อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ เป็ น 2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่ นเก้าพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน) ตามที่
ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,651,733,629 เสี ยง
20,148,455 เสี ยง
23,587,547 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

97.42%
1.19%
1.39%

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามวาระที่ 11
ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามที่อนุมตั ิไว้ในวาระที่ 11 ข้างต้น
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามที่อนุมตั ิไว้ในวาระที่ 11 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี่
หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
2,296,749,381 หุน้
สองพันสองร้อยเก้าสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่น
เก้าพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน
หุน้ บุริมสิ ทธิ

2,296,749,381 หุน้

(สองพันสองร้ อ ยเก้าสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี่ ห มื่ นเก้าพันสาม
ร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )

- หุน้ (ศูนย์หุน้ )

ที่ประชุมโดยเสี ยงเกินสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิ ลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมตั ิการแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามที่อนุมตั ิไว้ในวาระที่ 11
โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,675,984,488 เสี ยง
19,480,569 เสี ยง
4,574 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

98.85%
1.15%
0.001%
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯอีก 2 ข้ อ ข้ อ (21) และ ข้ อ (22)
ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯอีก 2 ข้อ ตามรายละเอียดข้างล่าง
นี้ ซึ่งการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังกล่าว เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้ า หรื อพลังงานทดแทน เพื่อประหยัด
ต้นทุนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า และเพื่อเป็ นการศึกษาลู่ทางลงทุนขยายธุรกิจทางด้านนี้ต่อไปในอนาคต
“วัตถุประสงค์ขอ้ (21) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า รวมถึงการผลิต ประกอบ ซื้ อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้ อ ให้เช่า
ซื้ อ สารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้างและก่อสร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ ง
บารุ งรักษา พัฒนา สะสม สารอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่ อมแซม นาเข้า ส่ งออก และดาเนิ นงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ไฟฟ้ า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ า ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงอาทิตย์ แร่ ธาตุ ชีวมวล หรื อ เชื้อเพลิง เป็ นต้นว่า
น้ ามัน ถ่านหิ น วัตถุเคมีจากถ่าน หิ น หรื อ ก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตไฟฟ้ าและงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง หรื อเป็ นการ
ส่งเสริ มกิจการหรื อธุรกิจข้างต้น
วัตถุประสงค์ขอ้ (22) ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ าทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังความร้อน โรงไฟฟ้ า
พลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้ าพลังชีวมวล โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วม โรงไฟฟ้ าพลังน้ า โรงไฟฟ้ าพลังลม และโรงไฟฟ้ าอื่น ๆ ทุก
ประเภท ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้ า เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า เสาไฟฟ้ าและระบบการส่งกระแสไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ า เครื่ องมือ
ของใช้ และสิ่ งอันเป็ นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ าเหล่านั้น”
ที่ประชุมโดยเสี ยงเกินสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิ ลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมตั ิการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯอีก 2 ข้อ คือข้อ (21) และ (22) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

1,695,466,999 เสี ยง
0 เสี ยง
2,632 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.99%
0%
0.001%

วาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะทาธุรกิ จด้านการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าใช่หรื อไม่ มี
สัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้ าฯ แล้วหรื อยัง และได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลแล้วหรื อยัง
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารได้ตอบชี้ แจงว่า บริ ษทั ฯมี วตั ถุประสงค์เพื่อผลิ ตกระแสไฟฟ้ ามาใช้ในโรงงานเท่ านั้น เพื่อ
ประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน เป็ นลักษณะ Roof Top Solar Cell
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของ
บริษัทฯ ตามวาระที่ 13
ประธานที่ ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ข้อ (21) และ (22) ตามวาระที่ 13
ที่ประชุมโดยเสี ยงเกินสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิ ลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมตั ิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ข้อ (21) และ (22) ตาม
วาระที่ 13โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

1,695,469,631 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น

100.00%
0%
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งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

คิดเป็ น

0%

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ในวาระนี้ได้มีผถู ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมถามคาถามดังต่อไปนี้
1.0 ตัวแทน IOD (Thai Institute of Directors)ได้ถามว่าบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเข้าร่ วมโครงการต่อต้านทุจริ ตคอรัปชัน่ กับ
IOD หรื อไม่
ประธานที่ประชุมฯ ขอรับเรื่ องนี้ไปพิจารณาต่อไป
2.0 ผูถ้ ือหุน้ อยากทราบนโยบายเกี่ยวกับ
2.1 การเติบโตด้านรายได้ของบริ ษทั ฯ อีก 3 ปี ข้างหน้า
2.2 แผนการขยายโรงงานไปที่ประเทศเม็กซิโก จะเริ่ มมีรายได้เมื่อไร ประมาณเท่าไร
2.3 สาหรั บ การปิ ดโรงงานที่ ประเทศจี น จะมี ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการตัดจาหน่ ายสิ นทรั พย์ หรื อมี การกลับ
รายการสารองค่าใช้จ่ายที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างเป็ นนัยสาคัญหรื อไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ตอบชี้แจงว่า
1. โดยปกติบริ ษทั ฯ เติบโตด้านรายได้ประมาณปี ละ 10-15% หรื อบางปี อาจโต 20%
2. บริ ษทั ฯ พิจารณาจะขยายฐานลูกค้าไปที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา จึงศึกษาการไปตั้งโรงงานที่ประเทศใกล้เคียง
คือเม็กซิ โก โดยศีกษาโครงสร้างทางภาษี และเมืองที่เป็ นศูนย์กลางธุรกิ จ คาดว่าจะมีภาพชัดเจนขึ้นกลางปี นี้
กาลังการผลิตเต็มที่จะสร้างรายได้ได้ประมาณ 40 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี
3. สาหรับการปิ ดโรงงานที่ ประเทศจี นไม่น่าจะมี รายการค่าใช้จ่ายหรื อการกลับรายการที่ มีผลกระทบต่องบ
การเงินที่เป็ นนัยสาคัญ
3.0 ผูถ้ ือหุน้ อยากทราบว่า การที่ประเทศไทยมีปัจจัยที่ช่วยให้มีความสามารถในการแข่งขัน คือการมีตน้ ทุนค่าแรงงานต่า
ทราบมาว่ามีคู่แข่งมาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศไทย จะทาให้บริ ษทั ฯสูญเสี ยความสามารถในการแข่งขันไปหรื อไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ตอบชี้แจงว่า มีบริ ษทั ที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย 2 โรงงาน โรงงานหนึ่ งตั้งมา 18 ปี
แล้ว ผลิตสิ นค้าคนละกลุ่มกับบริ ษทั ฯ ผลิตให้กบั ลูกค้าขนาดเล็ก ส่ วนอีกบริ ษทั หนึ่ ง เพิ่งเข้ามาตั้งในประเทศไทยได้ 2-3 ปี เป็ น
บริ ษทั ที่มีเจ้าของรายเดียว ยังมีเงินทุนไม่มาก ผลิตสิ นค้าเป็ นแบบ Prototype ทางบริ ษทั ฯไม่สูญเสี ยการแข่งขัน เพราะซื้ อวัตถุดิบ
ปริ มาณมากกว่า จึงได้ราคาที่ต่ากว่า
4.0 ผูถ้ ือหุน้ อยากทราบ แผนการซื้อหรื อควบรวมกิจการ (M&A) เพราะปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารได้ตอบชี้ แจงว่า ได้ศึกษาบริ ษทั ที่ น่าสนใจ 2-3 บริ ษทั ในยุโรป แต่พบว่ามีปัญหาหลายอย่าง
เพราะบริ ษทั เหล่านั้นมีโรงงานหลายแห่งในหลายประเทศ บริ ษทั เขามีค่านิยม (Good Will) ที่บนั ทึกไว้เป็ นทรัพย์สินจากที่เขาไปซื้อ
กิ จการเล็กๆเอาไว้สูงมาก อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายโรงงานและบริ หารสู งมาก ถ้าบริ ษทั ฯไปซื้ อกิ จการของเขา จะมีปัญหาข้อกฎหมาย
แรงงาน ถ้าต้องลดคนงานลง และต้องแก้ปัญหาด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน ส่วนบริ ษทั ที่มีสมรรถภาพและผลประกอบการที่ดี ราคาขาย
หุน้ ก็สูงมาก ขณะนี้จึงศึกษาบริ ษทั ที่เป็ นเป้ าหมายใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยยังไม่มีขอ้ สรุ ปที่จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบได้
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ในวาระนี้ไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

ตรวจทานโดย

(นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา)
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บันทึกการประชุมโดย

(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร )
กรรมการและประธานที่ประชุม

นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการบริ ษทั
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