รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554
ณ หองประชุมใหญ ชั้น 3 บริษัทเอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 142 หมูที่ 5 ถ.ติวานนท ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
นายวีรพันธ พูลเกษ
นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา
นายตรีขวัญ บุนนาค
ดร. ปรัชญา เปยมสมบูรณ

ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

รายนามผูบริหารของบริษัทฯ และผูตรวจสอบบัญชี ผูเขารวมประชุม
1.

นางพิศมัย สายบัว

2.

นางสาวจอมขวัญ อินทรชวย

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ผูแทนจากผูตรวจสอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ไดแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี จากนั้น
ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 271 ราย นับจํานวนหุนไดรวม
1,243,447,822 หุน คิดเปนรอยละ 64.08 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 1,940,333,786 หุน ครบเปนองค
ประชุม จึงกลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/ 2554
จากนั้นประธานในที่ประชุมไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน โดยผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับ
มอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถือ 1 หุน ตอ 1 เสียงในแตละวาระ ใหผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะตรวจสอบวาหลังจากที่ไดลงทะเบียนแลวไดรับบัตรลงคะแนนครบถวน และมีรายละเอียดชื่อผูถือหุนและจํานวน
หุนระบุในบัตรลงคะแนนถูกตอง สําหรับผูรับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแตละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือ
หุนไดจัดทํามาให กรณีที่จะมีผลใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ คือ ลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผูมอบฉันทะ
ไดลงคะแนนเสียงมากกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ
วาระที่มีการลงคะแนนเสียงปกติจะใชวิธีการยกมือออกเสียง หากมีผูถือหุนคนใดลงคะแนนเสียงคัดคาน ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงก็ใหใชบัตรออกเสียงในแตละวาระ โดยการกากบาทในชอง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ชองใดชองหนึ่ง
หนา 1 ของ 8

เทานั้น ทั้งนี้หากลงคะแนนเสียงมากกวา 1 ชอง ในวาระหรือวาระยอยเดียวกัน จะถือวาการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนคนนั้น
ในวาระนั้นๆ เปนโมฆะ
ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุน
ที่เขาประชุมเพื่อใหเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย สําหรับผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนนั้น บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความ
ประสงคของผูถือหุน บันทึกรวมไวในคอมพิวเตอรเพื่อการนับคะแนนเสียงลงมติของแตละวาระไวแลว
เมื่อแจงวิธีการลงคะแนนเสียงแลว ประธานฯ ไดชี้แจงเอกสารที่ใชในการประชุมในวันนั้น ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนกอนลวงหนาเปนที่เรียบรอยแลว ประกอบดวยหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารแนบจํานวน 10 รายการ
ประกอบดวย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
2. รายงานประจําป 2553 (CD-ROM)
3. ประวั ติ ก รรมการที่ ค รบกํ า หนดออกตามวาระป 2554 และได รั บ การเสนอให ก ลั บ เข า ดํ า รง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ขอบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ
เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน
7. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
9. แผนที่จุดรับ-สง กรณีเดินทางดวยรถที่บริษัทฯ จัดให
10. แบบตอบรับการเขารวมประชุม
จากนั้นประธานฯไดประกาศเชิญผูถือหุนที่เขารวมประชุมสงตัวแทนผูถือหุนเปนกรรมการตรวจนับคะแนนรวมกับ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ แตไมมีผูถือหุนสงชื่อตัวแทน ประธานฯ จึงไดเริ่มการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553
ประธานในที่ประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 ตามที่ไดสงสําเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้ง
นี้แลว ในเอกสารแนบ 1
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ตามรายละเอียดดังกลาว
ขางตนโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

1,231,751,622 เสียง
0 เสียง
11,696,200 เสียง

คิดเปน 99.06%
คิดเปน 0.00%
คิดเปน 0.94%

หนา 2 ของ 8

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจําป 2553 รายงานโดยประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานในที่ประชุม ไดมอบหมายให นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานผล
การดําเนินงานสําหรับผลงานประจําป 2553 และเมื่อเสนอรายงานจบแลว ประธานเสนอใหที่ประชุมรับทราบ รายงาน
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจําปที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แลว
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2553 ตามที่ประธาน
เจาหนาที่บริหารไดกลาวรายงาน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
และผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว สําหรับรอบปบัญชี 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดดัง
ปรากฏในรายงานประจําปที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แลว
ระหวางการประชุมวาระที่ 3 ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มเปน 306 ราย นับจํานวนหุนได
รวม 1,253,813,122 หุน คิดเปนรอยละ 64.62 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชี 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดย
มีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

1,253,813,122 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเปน 100.00%
คิดเปน 0.00%
คิดเปน 0.00%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัทฯและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการจํานวน
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯตองออกจากตําแหนงในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ประธานจึงแจง
ตอที่ประชุมวา การประชุมผูถือหุนสามัญประจําปครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกําหนดตองออกตามวาระ จํานวน 2 ทาน คือ
1. นายตรีขวัญ บุนนาค

กรรมการอิสระ

2. นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา

กรรมการบริษัท

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เขารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนการลวงหนา นับตั้งแต 1
ธันวาคาม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลใดๆมายัง
บริษัทฯ
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง นายตรีขวัญ บุนนาค และ นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแตงตั้งนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว
เนื่องจากบุคคลทั้งสองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม อีกทั้งมีความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต รอบคอบ และใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี โดยคุณสมบัติและ
หนา 3 ของ 8

ความเหมาะสม ไดแสดงอยูในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฯ จากนั้นทานประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ออกเสียง
วาระยอย 4.1 พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการอิสระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเสียงขางมากแตงตั้ง นายตรีขวัญ บุนนาค กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

1,253,803,122 เสียง
0 เสียง
10,000 เสียง

คิดเปน 99.999%
คิดเปน 0.00%
คิดเปน 0.001%

วาระยอย 4.2 พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา กรรมการบริษัท กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเสียงขางมากแตงตั้ง นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
1,253,803,122 เสียง
คิดเปน 99.999%
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปน 0.00%
งดออกเสียง
10,000 เสียง
คิดเปน 0.001%
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 25534
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2554 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ อีกทั้งไดเปรียบเทียบกับคาตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยูใน
อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส
และธุรกิจที่มีขนาดของรายไดและผลประกอบการที่ใกลเคียงกัน
จึงเห็นสมควรกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดยอยประจําป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 8,000,000 บาท (แปดลานบาท
ถวน) ซึ่งเปนจํานวนเทาเดิม กับที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติสําหรับป 2553
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติดวยเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขาประชุม และมีสิทธิ
ลงคะแนน อนุมัติ กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

1,108,303,622 เสียง
10,000 เสียง
0 เสียง

คิดเปน 99.999%
คิดเปน 0.001%
คิดเปน 0.00%

เนื่องดวยกรรมการ มีสวนไดเสียในวาระการประชุมนี้ จึงไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554
ประธานที่ประชุม เสนอใหที่ประชุมอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป 2554 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนําเสนอของคณะกรรมการ
หนา 4 ของ 8

ตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งไดเปรียบเทียบอัตราคาสอบบัญชี
กับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน
มีรายชื่อผูสอบบัญชีและเลขทะเบียนดังตอไปนี้
1) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
2) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182
3) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีทั้งสามคนดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดจัดหา
ผูสอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดทําหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทแทน
ซึ่งบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนบริษัทรับสอบบัญชี ที่ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554 โดยมีคาสอบบัญชีประจําป ไมรวม
คาใชจายที่ขอเบิกตามจริง เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) และ มีคาสอบบัญชี
พิเศษสําหรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) คาสอบ
บัญชีดังกลาวมีจํานวนเทากับปกอน ซึ่งไมรวมคาใชจายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูสอบบัญชีและกําหนด
คาสอบบัญชีสําหรับป 2554 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

1,253,813,122 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเปน 100.00%
คิดเปน 0.00%
คิดเปน 0.00%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2553
ประธานเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี 2553 โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
ในป 2553 บริษัทฯมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เปนจํานวนเงิน
699,982,221 บาท และ 735,155,029 บาท หรือ กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐานที่ 0.40 บาท และ 0.42 บาท ตามลําดับจึง
เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 โดย ใหจายเงินปนผล จํานวน 0.20 บาทตอ 1 หุน หรือในอัตรารอยละ 50 และ
48 ของผลกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ในป 2553 ตามลําดับ แตเนื่องจากบริษัทฯไดมีการ
จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 ไปแลวจํานวน
0.095 บาทตอ 1 หุน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2553 สวนที่เหลือเปนเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เงินปนผลในอัตราหุนละ 0.105 บาท จายจากกําไรที่ไดสิทธิประโยชนจากกิจการที่ไดรับสงเสริมการ
ลงทุนโดยไดรับยกเวนภาษี
มีกําหนดจายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
หนา 5 ของ 8

การจายเงินปนจากกําไรสุทธิในรอบปบัญชี 2553 ดังกลาวขางตนนั้น ไดจายหลังการจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไวแลว
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2553 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

1,253,813,122 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเปน 100.00%
คิดเปน 0.00%
คิดเปน 0.00%

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดชําระ
ซึ่งเหลือจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท (SVI-W2) จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสน
หนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,038,079 หุน (หนึ่งลาน
สามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเกาหุน)
ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ซึ่งเหลือจากการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (SVI-W2) ที่ไดหมดอายุลงเมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดยมีผูไมใชสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท จํานวน 1,038,079 หุน (หนึ่งลานสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเกาหุน) ดังนั้นจะตองลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปด
รอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดรอย
สามสิบหกบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,038,079 หุน (หนึ่งลานสามหมื่นแปดพัน
เจ็ดสิบเกาหุน) ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 1,038,079 บาท (หนึ่งลานสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเกาบาท)
ที่ประชุมโดยเสียงทั้งหมดที่เขาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯใหเหลือเปน
จํานวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน) โดยมี
ผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

1,253,813,122 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเปน 100.00%
คิดเปน 0.00%
คิดเปน 0.00%

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามวาระที่ 8
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4.
เพื่อให สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8 เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,985,178,736 บาท

(หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
หนา 6 ของ 8

แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน)
แบงออกเปน

1,985,178,736 หุน

(หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกหุน)

มูลคาหุนละ

1 บาท

(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเปน
หุนสามัญจํานวน

1,985,178,736 หุน

(หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกหุน)

หุนบุริมสิทธิ

-

(ศูนยหุน)

หุน

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพื่อให สอดคลองกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
1,253,813,122 เสียง
คิดเปน 100.00%
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปน 0.00%
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปน 0.00%
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติยายที่ตั้งสํานักงานใหญจาก เลขที่ 33/10 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขที่ 142 หมูที่ 5 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการยายที่ตั้งสํานักงานใหญ จาก เลขที่ 33/10 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขที่ 142 หมูที่ 5 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งการยายที่ตั้งสํานักงานใหญเพื่อความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเปนการประหยัด
คาใชจาย เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารและการประสานงานดานตางๆ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการการยายที่ตั้งสํานักงานใหญ ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมี
ผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

1,253,813,122 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเปน 100.00%
คิดเปน 0.00%
คิดเปน 0.00%

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 5. เพื่อใหสอดคลองกับการยายที่ตั้ง
สํานักงานใหญของบริษัทตามวาระที่ 10
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 5.
เพื่อใหสอดคลองกับการยายที่ตั้งสํานักงานใหญ ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10 ดังนี้
เดิม “ที่ตั้งสํานักงานใหญ จะตั้งอยู ณ จังหวัด นนทบุรี”
แกไขเปน “ที่ตั้งสํานักงานใหญ จะตั้งอยู ณ จังหวัด ปทุมธานี”
หนา 7 ของ 8

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ.5
เพื่อใหสอดคลองกับการยายที่ตั้งสํานักงานใหญ ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

1,253,813,122 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเปน 100.00%
คิดเปน 0.00%
คิดเปน 0.00%

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ในวาระนี้ไมมีผูใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวปดประชุมเวลา 11:20 น.

ตรวจทานโดย

_____________________
(นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา)
กรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

________________________
(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร )
กรรมการและประธานที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

________________________
นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หนา 8 ของ 8

