
เอกสารแนบ  1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2555 

บริษัท เอสวีไอ จํากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื�อวันศุกร์ที� 27 เมษายน 2555 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั�น 3 บริษัทเอสวีไอ จํากัด (มหาชน) 

เลขที� 142 หมู่ที� 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

เริมประชุมเวลา 9.30 น. 
รายนามกรรมการที�เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร    ประธานคณะกรรมการและประธานทีประชุม 
2. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ     กรรมการ 
3. นายพงษศ์กัดิ)  โล่ห์ทองคาํ    กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
4. นายตรีขวญั บุนนาค    กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร. ปรัชญา เปี ยมสมบรูณ์    กรรมการ / กรรมการอิสระ 
 
รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางพศิมยั สายบวั     ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน/  
                                 เลขานุการบริษทั 

2.  นางสาวจอมขวญั  อินทร์ช่วย    ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี  
       บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท  แอนด ์ยงั จาํกดั 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร ประธานในทีประชุม ไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษทัฯ  ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี จากนั;น 
ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั;งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 167 ราย นับจาํนวนหุ้นได้รวม 
1,247,450,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.94 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั;งหมดของบริษทัซึ งมี 1,920,782,936 หุ้น (โดยไม่
รวมหุ้นทีซื;อคืนโดยบริษทัฯ จาํนวน 30,081,800 หุ้น ซึงหุ้นทีบริษทัฯไดซื้;อคืนจาํนวนดงักล่าวนี;  ไม่นาํมานบัรวมในการคิด
คะแนนสาํหรับการประชุมนี;ทกุกรณี) ครบเป็นองคป์ระชุม จึงกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั; งที 1/ 2555 

จากนั;นประธานในทีประชุมไดชี้;แจงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนน โดยผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้ับ
มอบฉนัทะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจาํนวนหุ้นทีผูถ้ือหุ้นถือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉนัทะตรวจสอบวา่หลงัจากทีไดล้งทะเบียนแลว้ไดร้ับบตัรลงคะแนนครบถว้น และมีรายละเอียดชือผูถื้อหุ้นและจาํนวน
หุ้นระบุในบตัรลงคะแนนถูกตอ้ง สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะทีผูถ้ือ
หุ้นไดจ้ดัทาํมาให้ กรณีทีจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงมากกวา่จาํนวนหุน้ทีไดร้ับมอบฉนัทะ 

 วาระทีมีการลงคะแนนเสียงปกติจะใชว้ธีิการยกมือออกเสียง หากมีผูถื้อหุน้คนใดลงคะแนนเสียงคดัคา้น ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงก็ให้ใชบ้ตัรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ ง
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เท่านั;น ทั;งนี;หากลงคะแนนเสียงมากกวา่ 1 ช่อง ในวาระหรือวาระยอ่ยเดียวกนั จะถือวา่การลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้คนนั;น
ในวาระนั;นๆ เป็นโมฆะ  

 ในการรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น
ทีเขา้ประชุมเพือให้เป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ย สาํหรับผูถื้อหุ้นทีทาํหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้ือหุ้นนั;น บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นคอมพวิเตอร์เพือการนบัคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไวแ้ลว้ 

 เมือแจง้วธีิการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ ไดชี้;แจงเอกสารทีใชใ้นการประชุม ซึงบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น
ก่อนล่วงหนา้เป็นทีเรียบร้อยแลว้ ประกอบดว้ยหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั;งเอกสารแนบจาํนวน 11 รายการ ประกอบดว้ย  

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั; งที 1/2554 
2. รายงานประจาํปี 2554 (CD-ROM) 
3. ประวติักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระปี 2555 และไดร้ับการเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึง  
4. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เกียวกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. เอกสาร/หลกัฐานเพือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระทีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็น

ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค  
8. แผนทีตั;งของสถานทีประชุม 
9. แผนทีจุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางดว้ยรถทีบริษทัฯ จดัให ้
10. แบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุม 
11. ใบลงทะเบียน 

จากนั;นประธานฯไดป้ระกาศเชิญผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมส่งตวัแทนผูถื้อหุน้เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนร่วมกบั
เจา้หน้าทีของบริษทัฯ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งชือตวัแทน ประธานฯ จึงไดเ้ริมการประชุม 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2554  
ประธานในทีประชุม ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั; งที 1/2554 

ประชุมเมือวนัที 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ตามทีไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั; งนี;
แลว้ ในเอกสารแนบ 1  

ระหวา่งการประชุมวาระที 1 ไดมี้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิมเป็น 231 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 
1,259,154,314 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.55 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั;งหมดของบริษทัฯ 
 ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติ อนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั;งที 1/2554 ตามรายละเอียดดงักล่าว
ขา้งตน้โดยมีผลการลงคะแนนดงันี;  

เห็นดว้ย           1,259,149,314 เสียง  คิดเป็น 100%  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็น 0%  
งดออกเสียง  5,000 เสียง คิดเป็น 0%  

วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจําปี 2554 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
ประธานในทีประชุม ไดม้อบหมายให ้นายพงษศ์กัดิ)  โล่หท์องคาํ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหาร รายงานผล

การดาํเนินงานสําหรับผลงานประจาํปี 2554 และเมือเสนอรายงานจบแลว้ ประธานเสนอให้ทีประชุมรับทราบ รายงาน
ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจาํปีทีส่งให้ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั; งนี;แลว้ 
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ระหวา่งการประชุมวาระที 2 ได้มีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิมเป็น 323 ราย นบัจาํนวนหุ้นได้
รวม 1,273,513,914 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.30 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั;งหมดของบริษทัฯ 

ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2554 ตามทีประธาน
เจา้หน้าทีบริหารไดก้ล่าวรายงาน 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ�นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 ที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
ประธานทีประชุมไดข้อให้ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินทีผา่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สาํหรับรอบปีบญัชี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัที 
31 ธนัวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจาํปีทีส่งให้ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั;งนี;
แลว้ 
 ระหว่างการประชุมวาระที 3 ไดมี้ผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิมเป็น 326 ราย นับจาํนวนหุ้นได้
รวม 1,273,943,914 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.32 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั;งหมดของบริษทัฯ 

ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงิน สาํหรับรอบปีบญัชี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2554 ที
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามทีประธานเสนอทุกประการ โดย
มีผลการลงคะแนนดงันี;  

เห็นดว้ย           1,273,938,914 เสียง  คิดเป็น  100%  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็น 0%  
งดออกเสียง  5,000 เสียง คิดเป็น 0%  

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  
เนืองจากประธานทีประชุมครบกาํหนดทีจะตอ้งออกตามวาระ ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงทาํหน้าทีประธานที

ประชุมแทน ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร โดยแถลงต่อทีประชุมว่าตามข้อบงัคบัของบริษทัฯและกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน
จาํกดั กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั;งหมดของบริษทัฯ ตอ้งออกจากตาํแหน่งในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจาํปี ประธานจึงแจง้ต่อทีประชุมวา่ การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีครั; งนี;  กรรมการซึ งครบกาํหนดตอ้งออกตามวาระ 
จาํนวน 2 ท่าน คือ  

 1. ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร   กรรมการอิสระ 
2. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ   กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า บริษทัฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลทีมี
คุณสมบติัเหมาะสม เพือเขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็น
การล่วงหน้า นับตั;งแต่ 1 ธันวาคาม 2554 ถึงวนัที 22 ธันวาคาม 2554 ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอรายชือบุคคลใดๆมายงับริษทัฯ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตัิให้แต่งตั;ง ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร และนายวีรพนัธ์ 
พูลเกษ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ซึ งการแต่งตั;งนี; ไดร้ับการอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนแลว้ เนืองจากบุคคลทั;งสองเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเหมาะสม อีกทั;งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบติั
หน้าทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี โดย
คุณสมบตัิและความเหมาะสม ไดแ้สดงอยูใ่นเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฯ จากนั;นท่านประธานฯ จึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาออกเสียง 

วาระย่อย 4.1 พจิารณาอนุมัติให้แต่งตั�ง ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร กรรมการอสิระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  
ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั;ง ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึง โดยมีผลการลงคะแนนดงันี; 
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เห็นดว้ย           1,253,846,914 เสียง  คิดเป็น  99.99%  
ไม่เห็นดว้ย                                125,000 เสียง  คิดเป็น  0.01%  
งดออกเสียง                    5,000  เสียง  คิดเป็น   0% 
เนืองดว้ย ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมนี;  จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี;   

วาระย่อย 4.2 พจิารณาอนุมัติให้แต่งตั�ง นายวีรพนัธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง 
 ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั;ง นายวีรพนัธ์ พูลเกษ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง โดยมีผลการลงคะแนนดงันี;  

เห็นดว้ย           1,273,938,914 เสียง  คิดเป็น  100%  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็น 0%  
งดออกเสียง  5,000 เสียง คิดเป็น 0%  

วาระที�  5  พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2555 
ประธานไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2555 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั;งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลียทีปฏิบติัอยู่ใน
อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส์ และธุรกิจทีมีขนาดของรายได้และผลประกอบการทีใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกาํหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2555 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาท
ถว้น) ซึงเป็นจาํนวนเท่า กบัทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมตัิสาํหรับปี 2554  

ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั;งหมดทีเข้าประชุม และมีสิทธิ
ลงคะแนน อนุมติั กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2555 ตามทีประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดงันี;  

เห็นดว้ย           1,124,424,414 เสียง  คิดเป็น  100%  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็น 0%  
งดออกเสียง  5,000 เสียง คิดเป็น 0%  
ผูถื้อหุน้ซึงเป็นกรรมการ มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมนี;  จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี;   

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2555  
ประธานทีประชุม เสนอให้ทีประชุมอนุมติัแต่งตั;งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯสาํหรับปี 2555 ซึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการนาํเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทาํงาน อีกทั;งไดเ้ปรียบเทียบอตัราค่าสอบบญัชี
กบับริษทัสอบบญัชีอืนในระดบัเดียวกนั 

มีรายชือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปนี;  
1) นายโสภณ เพิมศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ 
2) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ 
3) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521  

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึงขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ได ้และในกรณีทีผูส้อบบญัชีทั;งสามคนดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให้บริษทัสํานกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดัจดัหา
ผูส้อบบญัชีอนุญาตอืนของบริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดัทาํหนา้ทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัแทน 

ซึ งบริษทัสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั เป็นบริษทัรับสอบบญัชี ทีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2555 โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปี เป็น
จาํนวนเงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึงลา้นหนึงแสนเจด็หมืนบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชีพิเศษสาํหรับสิทธิและประโยชน์
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ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจาํนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมืนบาทถว้น) ค่าสอบบญัชีดงักล่าวลดลงเป็นจาํนวน 
200,000 บาท จากปีก่อน ซึงค่าสอบบญัชีนี;ไม่รวมค่าใชจ่้ายจริงทีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี (Out of pocket) 

ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัการแต่งตั;งบุคคลดงักลา่วขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีและกาํหนด ค่าสอบบญัชี
สาํหรับปี 2555 ตามทีประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงันี;  

เห็นดว้ย           1,273,938,914 เสียง  คิดเป็น  100%  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็น 0%  
งดออกเสียง  5,000 เสียง คิดเป็น 0%  

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลกาํไรและจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 
เนืองจากบริษทัฯไดร้ับผลกระทบจากอุทกภยัอย่างรุนแรงในไตรมาส 4 ปี 2554 และยงัอยูใ่นระหว่างเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั บริษทัฯไดป้ระเมินความเสียหายของทรัพยสิ์น และไดบ้นัทึกค่าเสียหายในปี 2554 ทาํ
ใหบ้ริษทัฯมีผลขาดทุนสะสม อีกทั;งบริษทัฯตอ้งสาํรองเงินสดเพือใชใ้นการฟื; นฟกิูจการ คณะกรรมการบริษทัฯจึงเห็นสมควร
งดจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2554  

ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และมีมติอนุมติังดการจดัสรรผลกาํไรและจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2554 
ตามทีประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงันี;  

เห็นดว้ย           1,273,938,914 เสียง  คิดเป็น  100%  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็น 0%  
งดออกเสียง  5,000 เสียง คิดเป็น 0%  

วาระที� 8  พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
ในวาระนี; ผูรั้บมอบอาํนาจของ บริษทั เอม็เอฟจีโซลูชัน จาํกดั ซึ งถือหุ้นจาํนวน 935,424,984 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 

48.70 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายแลว้ทั;งหมดของบริษทั เสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัเพิมกรรมการอิสระแทนตาํแหน่งที
ว่าง 1 ตาํแหน่ง 

ประธานทีประชุม เสนอให้ทีประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูด้าํเนินการ
คดัเลือกบุคคลทีเหมาะสม เพือแต่งตั;งเป็นกรรมการอิสระ แทนตาํหน่งทีวา่งมานานแลว้ดงักล่าว และใหน้าํเสนอผูถื้อหุน้เพือ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และมีมติตามทีประธานเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงันี;  
เห็นดว้ย          1,180,881,518 เสียง  คิดเป็น  92.70%  
ไม่เห็นดว้ย                            68,416,700 เสียง  คิดเป็น  5.37%  
งดออกเสียง              24,645,696 เสียง  คิดเป็น  1.93% 
ไม่มีผูใ้ดเสนอความเห็นหรือซกัถามเพิมเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11:35 น. 

ตรวจทานโดย 
 

 
 (นายพงษศ์กัดิ)  โล่ห์ทองคาํ) (ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร) 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  บนัทึกการประชุมโดย กรรมการและประธานทีประชุม 
 

______________________ 
นางพศิมยั สายบวั 
เลขานุการบริษทั 


