26 มีนาคม 2553
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553

เรียน

ทานผูถือหุนบริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552
2. รายงานประจําป 2552 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระป 2553 และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. เอกสารแนบสําหรับวาระการประชุมที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
5. ขอบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่
บริษัทฯเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน
8. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก ข และ ค
9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ดวยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) มีมติใหเรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ในวัน
พุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10:00 น. ณ หองแกรนดฮอลล ชั้น 28 บางกอกคลับ ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ เรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4
กันยายน 2552 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง และไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกําหนดเวลา
ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ดังกลาว
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจําป 2552 รายงานโดยประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทฯไดรวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการดานตางๆและผลการดําเนินงานประจําป 2552 ดังปรากฏ
รายละเอียดในรายงานประจําป 2552 ตามที่สงมาคดวย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบผลงานประจําป 2552 ของบริษัทฯ รายงานโดยประธาน
เจาหนาที่บริหาร
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินประจําป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีอิสระและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําป
2552
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบแลว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (โปรดดูเอกสารแนบ 3)
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออก
จากตําแหนงตามวาระจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพนตําแหนงตามนัยนี้ อาจไดรับ
เลือกใหกลับมารับตําแหนงอีกได
บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการพิจารณาตามกระบวน
การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เปนการลวงหนา นับตั้งแต 26 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 ผาน
ทางเว็บไซดของบริษัทฯ ปรากฎวาไมมีผถู ือหุนเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ
ในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทาน คือ
1. ดร. ปรัชญา เปยมสมบูรณ
กรรมการอิสระ
2. นายวีรพันธ พูลเกษ
กรรมการบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียมิไดรวมพิจารณา) ไดเสนอ
ใหพิจารณาและเสนอเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยพิจารณาความเหมาะสมทั้งใน
ดานคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ร.บ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อันจะเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ โดยรายละเอียด
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ไดแสดงตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ดร. ปรัชญา เปยมสมบูรณ และ นายวีรพันธ
พูลเกษ กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมประการตางๆ อีกทั้งไดเปรียบเทียบกับคาตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส และ
ธุรกิจที่มีขนาดของรายไดและผลประกอบการที่ใกลเคียงกัน จึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอยประจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) ซึ่งเปนจํานวนเดิมที่ ที่
ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติสําหรับป 2552
ความเห็นคณะกรรมการ:
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดยอย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เสนอดังกลาวขางตน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนําเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 ดังนี้
1. อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป
2553 โดยพิจารณาจากประสบการณ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งไดเปรียบเทียบอัตราคาสอบบัญชีกับ
บริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน
โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีและเลขทะเบียนดังตอไปนี้
1) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
2) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182
3) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทุกคนดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัดจัดหาผูสอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดทําหนาที่ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธใดกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว ทั้งนี้บริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทยอย) ไดใชบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
เปนผูสอบบัญชีบริษัทเชนกัน
2. กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 ไมรวมคาใชจายที่ขอเบิกตามจริง เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,370,000 บาท
(หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) ลดลงในอัตรารอยละ 4 จากป 2552 ซึ่งมีคาสอบบัญชีเปนจํานวน 1,430,000 บาท
(หนึ่งลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน) และ มีคาสอบบัญชีพิเศษสําหรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปน
จํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) ซึ่งมีจํานวนเทากับปกอน
หมายเหตุ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยังจํากัด เปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ มาตั้งแตป2545 โดย นางสาว
รุงนภา เลิศสุวรรณกุล ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีบริษัทฯตั้งแตรอบปบัญชี 2551 ซึ่งไมมีการถือหุน และไมมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 และกําหนด
คาตอบแทน ตามที่เสนอดังกลาวขางตน
วาระที่ 7 รับทราบการเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ดังนี้
จากเดิม
“บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลประมาณอัตรารอยละ 30 ของผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน
การบริหารงานของบริษัทฯ และเสนอผูถือหุนเพื่ออนุมัติ สําหรับบริษัทยอย บริษัทฯ ยังไมไดมีการพิจารณา
นโยบายการจายเงินปนผล เนื่องจากอยูระหวางชวงเริ่มตนของการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะจัดใหมี
การพิจารณาเรื่องนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยตามความเหมาะสมตอไป”
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เปน
“บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารอง
ตางๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับผล
การดําเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปนอื่นๆ
ในการบริหารงานของบริษัทฯและบริษัทยอย”
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลนี้
วาระที่ 8 รับทราบการจัดสรรผลกําไรสําหรับผลการดําเนินงานป 2552
ในป 2552 บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาล ไปแลว มีรายละเอียดดังนี้
• เงินปนผลจากผลประกอบการไตรมาสที่ 1 อัตราหุนละ 0.1000 บาท จายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
• เงินปนผลจากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 อัตราหุนละ 0.0815 บาท จายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552
นอกจากนี้บริษัทฯยังไดจายเงินปนผลพิเศษในป 2552 โดยจายจากกําไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 ในอัตราหุนละ 0.8714 บาทตอหุน ซึ่งจายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552
ดังนั้น คณะกรรมการจึงอนุมัติงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปหลัง 2552 เพื่อสํารองเงินสดไว
เพื่อดําเนินการดานอื่นตอไป
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบ การงดจัดสรรผลกําไรสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปหลัง
2552
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5” หรือ ESOP-5) จํานวนไมเกิน 55,000,000 หนวย
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ าเพื่อเปนการ
ตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีความตั้งใจ ทุมเทและเสียสละในการทํางาน และเพื่อ
เปนการเสริมสรางกําลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหรวมงานกับบริษัท
ตอไปในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5”) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการออกและเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน
ซึ่งเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 55,000,000 (หาสิบหาลาน) หนวย
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 จํานวน 55,000,000 หนวย โดยมีรายละเอียดของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามเอกสารแนบ 4
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ยังไมไดชําระ ซึ่งเหลือจากการคํานวณการปรับสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (SVI-W2) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดจําหนายจํานวนรวมทั้งสิ้น
157,686,255 หุน (หนึ่งรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหมื่นหกพันสองรอยหาสิบหาหุน) ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
รวม 157,686,255 บาท (หนึ่งรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหมื่นหกพันสองรอยหาสิบหาบาท)
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สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 230 ลานบาท ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2552 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ตอมาในวันที่ 14 กันยายน 2552 บริษัทฯ ไดมีการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท (SVI-W2) โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เพิ่มจํานวน 72,313,745 หนวย (เจ็ดสิบสองลานสาม
แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยสี่สิบหาหนวย) จึงตองการหุนสามัญรองรับการใชสิทธิเพียง 72,313,745 หุน (เจ็ดสิบสอง
ลานสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยสี่สิบหาหุน) ดังนั้นมีหุนสามัญเหลือจากการรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (SVI-W2) จํานวน 157,686,255 หุน (หนึ่งรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหมื่นหก
พันสองรอยหาสิบหา หุน) จึงตองลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,088,903,070 บาท (สองพันแปด
สิบแปดลานเกาแสนสามพันเจ็ดสิบบาทถวน) เปนจํานวน 1,931,216,815 บาท (หนึ่งพันเการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสน
หนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 157,686,255 หุน
(หนึ่งรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหมื่นหกพันสองรอยหาสิบหา หุน)
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม
2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบแปดลานเกาแสนสามพันเจ็ดสิบบาทถวน) เปนจํานวน 1,931,216,815 บาท (หนึ่งพัน
เการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน)
โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนํา
ออกจําหนาย จํานวน 157,686,255 หุน (หนึ่งรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหมื่นหกพันสองรอยหาสิบหาหุน) มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4.
เพื่อให สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10 เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญจํานวน
หุนบุริมสิทธิ

1,931,216,815 บาท (หนึ่งพันเการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสนหนึ่งหมื่น
หกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน)
1,931,216,815 หุน (หนึ่งพันเการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสนหนึ่งหมื่น
หกพันแปดรอยสิบหาหุน)
1
บาท (หนึ่งบาท)
1,931,216,815 หุน (หนึ่งพันเการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสนหนึ่งหมื่น
หกพันแปดรอยสิบหาหุน)
หุน (ศูนยหุน)

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใชสิทธิจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 55,000,000
หุน (หาสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1บาท (หนึ่งบาท)
เนื่องดวยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 9 นั้น บริษัทฯ จะตองดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออก
หุนสามัญเพิ่มเติม จํานวน 55,000,000 หุน (หาสิบหาลานหุน) เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 55,000,000 บาท
(หาสิบหาลานบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,931,216,815 บาท (หนึ่งพันเการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสนหนึ่ง
หมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหนึ่งหมืน่
หกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 55,000,000 หุน (หาสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการใชสิทธิจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 ตามวาระที่ 9
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 12
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 12 เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญจํานวน
หุนบุริมสิทธิ

1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหนึ่งหมื่น
หกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน)
1,986,216,815 หุน (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหนึ่งหมื่น
หกพันแปดรอยสิบหาหุน)
1
บาท (หนึ่งบาท)
1,986,216,815 หุน (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหนึ่งหมื่น
หกพันแปดรอยสิบหาหุน)
หุน (ศูนยหุน)

วาระที่ 14 รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระควรมีความเปนอิสระจากการบริหารงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการจึงไดอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
จากเดิม
“จํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท”
เปน
“จํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา และนายวีรพันธ พูลเกษ
สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”
โดยไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทกับกระทรวง
พาณิชยเรียบรอยแลว
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
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วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
อนึ่งผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 8 และติดอากรแสตมป (20 บาท) พรอม
สําเนาบัตรประชาชนยื่นตอบริษัท กอนเขารวมประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

