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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2556 
บริษัท เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเมื�อวนัพธุที�  24 เมษายน 2556 
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั�นฮอลล์ สถาบันวจิยัจุฬาภรณ์ 

54 ถนนกาํแพงเพชร 6 หลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 
เริ�มประชุมเวลา 9.30 น. 
รายนามกรรมการที�เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร  ประธานคณะกรรมการและประธานที�ประชุม 
2. นายวรีพนัธ์ พลูเกษ   กรรมการ 
3. นายพงษศ์กัดิ'  โล่ห์ทองคาํ  กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
4. นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร. ปรัชญา เปี� ยมสมบูรณ์  กรรมการ / กรรมการอิสระ 
 
รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางพิศมยั สายบวั   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั              
2.  นายโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ   ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั               
3. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันศิริกลุ ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัสาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  

ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร ประธานในที�ประชุม ไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี  จากนั=น 
ประธานฯ แถลงวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั=งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 295 ราย ถือหุ้น 1,389,152,448 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 70.73 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของบริษทัซึ�งมี 1,964,029,986 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานจึง
กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั= งที� 1/2556 

จากนั=นประธานในที�ประชุมไดชี้= แจงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บ
มอบฉนัทะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้ถือ 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียงในแตล่ะวาระ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะตรวจสอบวา่หลงัจากที�ไดล้งทะเบียนแลว้ไดรั้บบตัรลงคะแนนครบถว้น และมีรายละเอียดชื�อผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ระบุ
ในบตัรลงคะแนนถูกตอ้ง สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะจะถือผลการออกเสียงในแตล่ะวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะที�ผูถื้อหุน้ไดจ้ดัทาํ
มาให้ กรณีที�จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือ ลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผูรั้บมอบฉันทะได้
ลงคะแนนเสียงมากกวา่จาํนวนหุน้ที�ไดรั้บมอบฉนัทะ 

 วาระที�มีการลงคะแนนเสียงปกติจะใชว้ธีิการยกมือออกเสียง หากมีผูถื้อหุ้นคนใดลงคะแนนเสียงคดัคา้น ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงก็ให้ใชบ้ตัรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ� ง
เท่านั=น ทั=งนี=หากลงคะแนนเสียงมากกวา่ 1 ช่อง ในวาระหรือวาระยอ่ยเดียวกนั จะถือวา่การลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นคนนั=น
ในวาระนั=นๆ เป็นโมฆะ  
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 ในการรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นที�
เขา้ประชุมเพื�อใหเ้ป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ย สาํหรับผูถื้อหุน้ที�ทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั=น บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์
ของผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื�อการนบัคะแนนเสียงลงมติของแตล่ะวาระไวแ้ลว้ 

 เมื�อแจง้วธีิการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ ไดชี้=แจงเอกสารที�ใชใ้นการประชุม ซึ� งบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น
ก่อนล่วงหนา้เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ประกอบดว้ยหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั=งเอกสารแนบจาํนวน 11 รายการ ประกอบดว้ย  

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั= งที� 1/2555 
2. รายงานประจาํปี 2555 (CD-ROM) 
3. ประวติักรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระปี 2556 และไดรั้บการเสนอให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึ�ง และกรรมการที�ไดรั้บการเสนอแตง่ตั=งเพิ�ม 
4. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. เอกสาร/หลกัฐานเพื�อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษทัฯ เสนอให้เป็น

ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค  
8. แผนที�ตั=งของสถานที�ประชุม 
9. แผนที�จุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางดว้ยรถที�บริษทัฯ จดัให ้
10. แบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุม 
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

จากนั=นประธานฯไดป้ระกาศเชิญผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมส่งตวัแทนผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนร่วมกบั
เจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ แตไ่ม่มีผูถื้อหุน้ส่งชื�อตวัแทน ประธานฯ จึงไดเ้ริ�มการประชุม 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2555 

ประธานในที�ประชุม ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั= งที�  1/2555
ประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามที�ไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั= งนี=
แลว้ ในเอกสารแนบ 1  

ระหว่างประชุมได้มีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ�มเป็น 311 ราย นับจํานวนหุ้นได้รวม 
1,393,060,722 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.86ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของบริษทัฯ 

 ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ครั= งที�  1/2555 ตาม
รายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้โดยมีผลการลงคะแนนดงันี=  

 
เห็นดว้ย    1,393,060,722  เสียง  คิดเป็น  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย         0  เสียง  คิดเป็น     0.00%  
งดออกเสียง           0  เสียง  คิดเป็น     0.00%  

 



 

11 
 

วาระที�  2  พจิารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจาํปี 2555 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ประธานในที�ประชุม ไดม้อบหมายให ้นายพงษศ์กัดิ'  โล่ห์ทองคาํ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร รายงานผล
การดาํเนินงานสาํหรับผลงานประจาํปี 2555 และเมื�อเสนอรายงานจบแลว้ประธานเสนอให้ที�ประชุมรับทราบ รายงานดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจาํปีที�ส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั= งนี=แลว้ 

ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2555 ตามที�ประธาน
เจา้หนา้ที�บริหารไดก้ล่าวรายงาน 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 ที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี   

 ประธานที�ประชุมไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่น
การอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สาํหรับรอบปีบญัชี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีรายละเอียด
ดงัปรากฏในรายงานประจาํปีที�ส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั= งนี=แลว้ 

 ระหวา่งการประชุมวาระที� 3 ไดมี้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเป็น 359 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 
1,407,464,437 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 71.66 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของบริษทัฯ 

ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงิน สําหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที�  31 
ธนัวาคม 2555 ที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามที�ประธานเสนอ
ทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,407,464,437  เสียง  คิดเป็น  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็น     0.00%  
งดออกเสียง          0  เสียง  คิดเป็น     0.00%  

 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั�งกรรมการบริษัทฯแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  

ประธานไดแ้ถลงตอ่ที�ประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯและกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กรรมการจาํนวน 1 
ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั=งหมดของบริษทัฯตอ้งออกจากตาํแหน่งในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ประธานจึงแจง้ต่อที�
ประชุมวา่ การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีครั= งนี=  กรรมการซึ�งครบกาํหนดตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน คือ  

1. ดร.ปรัชญา เปี� ยมสมบูรณ์  กรรมการอิสระ 
2. นายพงษศ์กัดิ'  โล่ห์ทองคาํ  กรรมการบริษทั 

ประธานไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบวา่ บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเขา้
รับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นการล่วงหน้า นับตั=งแต่ 17 
กนัยายน 2555 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ แลว้ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายชื�อบุคคลใดๆมายงั
บริษทัฯ 

ประธานจึงเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัใหแ้ตง่ตั=ง ดร.ปรัชญา เปี� ยมสมบูรณ์ และ นายพงษศ์กัดิ'  โล่ห์ทองคาํ กลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ซึ�งการแตง่ตั=งนี= ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ 
เนื�องจากบุคคลทั=งสองเป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุที�มีความเหมาะสม อีกทั=งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความ
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ซื�อสตัยสุ์จริต รอบคอบ และใหค้วามคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี โดยคุณสมบติัและความ
เหมาะสม ไดแ้สดงอยูใ่นเอกสารแนบ 3 ในหนงัสือเชิญประชุมฯ จากนั=นท่านประธานฯจึงเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาออกเสียง 

วาระย่อย 4.1  พจิารณาอนุมตัใิห้แต่งตั�ง ดร.ปรัชญา เปี� ยมสมบูรณ์ กรรมการอสิระ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง  

 ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั=ง ดร.ปรัชญา เปี� ยมสมบูรณ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ�ง โดยมีผลการลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,405,393,337  เสียง  คิดเป็น  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย                 6,600  เสียง  คิดเป็น  0.00%  
งดออกเสียง                2,000  เสียง  คิดเป็น   0.00% 

เนื�องดว้ย ดร.ปรัชญา เปี� ยมสมบูรณ์ มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมนี=  จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี=   

วาระย่อย 4.2 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั�ง  นายพงษ์ศักดิA โล่ห์ทองคํา กรรมการบริษัท กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ�ง 

 ระหวา่งการประชุมวาระที� 4.2 ไดมี้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเป็น 361 ราย นบัจาํนวนหุ้นได้
รวม 1,407,489,437 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 71.66 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของบริษทัฯ 

 ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั=ง นายพงษศ์กัดิ'  โล่ห์ทองคาํ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ�ง โดยมีผลการลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,271,920,637 เสียง  คิดเป็น     99.25%  
ไม่เห็นดว้ย         9,621,800 เสียง  คิดเป็น      0.75%  
งดออกเสียง               2,000  เสียง  คิดเป็น       0.00% 

เนื�องดว้ย นายพงษศ์กัดิ'  โล่ห์ทองคาํ มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมนี=  จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี=  

วาระที� 5 พจิารณาอนุมตัเิพิ�มกรรมการจากปัจจุบัน 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน 

ประธานที�ประชุม ไดแ้ถลงตอ่ที�ประชุมวา่ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดเ้สนอให้พิจารณาแต่งตั=ง
กรรมการเพิ�มจากปัจจุบนั 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน เพื�อความคล่องตวัในการทาํงาน ช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็งของคณะกรรมการ 
และรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 

ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากอนุมติัเพิ�มกรรมการจากปัจจุบนั 5 ท่าน เป็น 6 ท่านโดยมีผลการ
ลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,407,432,837  เสียง  คิดเป็น  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย              56,600  เสียง  คิดเป็น    0.00%  
งดออกเสียง                     0   เสียง  คิดเป็น     0.00% 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั�งกรรมการบริษัทฯ เพิ�ม 1 ท่าน 

ประธานที�ประชุม ไดแ้ถลงตอ่ที�ประชุมวา่ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ไดเ้สนอให้พิจารณาแต่งตั=ง 
นายชชัวาลย ์เจียรวนนท์ เป็นกรรมการบริษทัฯ สําหรับตาํแหน่งกรรมการที�เพิ�ม ด้วยเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมี
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ประสบการณ์ในธุรกิจหลากหลายประเภทมานานมากกว่า 20 ปี และมิได้ทาํธุรกิจที�แข่งขันกบักิจการของบริษัท โดยมี
คุณสมบติัตามเอกสารแนบที� 3 ที�ไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั= งนี=แลว้  

ทั=งนี=  นายชชัวาลย ์เจียรวนนท์ จะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ย โดยคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบัหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด (โปรดดูรายละเอียดของ
คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ� งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั= งนี=  
รวมทั=งไม่ไดเ้ป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํและไม่เป็นผู ้
ใหบ้ริการทางวชิาชีพของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และไม่มีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที�ผา่นมา 

 ทั=งนี=  ผูเ้ถือหุ้นไดข้อให้นายชชัวาล เจียรวนนท์ แสดงวิสัยทศัน์ต่อที�ประชุม เมื�อแสดงวิสัยทศัน์จบแลว้ที�ประชุมได้
พิจารณาและมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั=ง นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯสาํหรับกรรมการที�เพิ�ม โดยมี
ผลการลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,406,839,137  เสียง  คิดเป็น  99.95%  
ไม่เห็นดว้ย             636,300  เสียง  คิดเป็น  0.05%  
งดออกเสียง              14,000  เสียง  คิดเป็น   0.00%  

วาระที�  7 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 

ประธานไดแ้จ้งต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2556 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั= งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี�ยที�ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส์ และธุรกิจที�มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที�ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกาํหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาท
ถว้น) ซึ�งเป็นจาํนวนเท่า กบัที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัสาํหรับปี 2555 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2555  

 ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติดว้ยเสียงเกินกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั=งหมดที�เขา้ประชุม และมีสิทธิ
ลงคะแนน อนุมติั กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 ตามที�ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,256,012,337 เสียง  คิดเป็น  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย               22,600 เสียง  คิดเป็น    0.00%  
งดออกเสียง              40,000 เสียง  คิดเป็น      0.00% 

ผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นกรรมการ มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมนี=  จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี=   

วาระที�  8 พิจารณาอนุมติัแตง่ตั=งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2556  

ประธานที�ประชุม เสนอให้ที�ประชุมอนุมติัแต่งตั=งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯสาํหรับปี 2556 ซึ� งไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการนาํเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทาํงาน อีกทั=งไดเ้ปรียบเทียบอตัราคา่สอบบญัชีกบั
บริษทัสอบบญัชีอื�นในระดบัเดียวกนั 
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มีรายชื�อผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัตอ่ไปนี=  

1) นาย โสภณ เพิ�มศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ 
2) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ 
3) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521  

โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้
และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีทั=งสามคนดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดัจดัหาผูส้อบ
บญัชีอนุญาตอื�นของบริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดัทาํหนา้ที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
แทน 

ซึ� งบริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั เป็นบริษทัรับสอบบัญชี ที�ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2556 โดยมีคา่สอบบญัชีประจาํปี เป็นจาํนวน
เงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึ�งลา้นหนึ�งแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชีพิเศษสาํหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจาํนวน 250,000 บาท (สองแสนหา้หมื�นบาทถว้น) คา่สอบบญัชีดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัคา่สอบบญัชีปี
ก่อน ซึ�งคา่สอบบญัชีนี=ไม่รวมคา่ใชจ่้ายจริงที�เกิดจากการตรวจสอบบญัชี (Out of pocket) 

 ระหวา่งการประชุมวาระที� 8 ไดมี้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเป็น 363 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 
1,407,652,637 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 71.67 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของบริษทัฯ 

ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้และมีมติอนุมติัการแต่งตั=งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีและกาํหนด ค่าสอบบญัชี
สาํหรับปี 2556 ตามที�ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,407,592,637 เสียง  คิดเป็น  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย               20,000 เสียง  คิดเป็น    0.00%  
งดออกเสียง              40,000 เสียง  คิดเป็น       0.00% 

วาระที�  9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรผลกาํไรและจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 

ประธานไดแ้จง้ตอ่ที�ประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน
รวมหลงัหกัเงินสาํรองตา่งๆทุกประเภท ที�กฎหมายและบริษทักาํหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ=นอยู่
กบัผลการดาํเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอื�นๆ ในการ
บริหารงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในรอบปีบญัชี 2555 บริษทัฯ มีผลประกอบการที�มีกาํไร ทาํใหก้าํไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการส่วนที�ยงัไม่ได้
จดัสรร หลงัจากหกัเงินสาํรองตามกฏหมายแลว้ มีเป็นจาํนวน 346,130,849 บาท (สามร้อยสี�สิบหกลา้นหนึ�งแสนสามหมื�นแปด
ร้อยสี�สิบเกา้บาทถว้น) เนื�องจากบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งสาํรองเงินสดเก็บไวเ้พื�อใชใ้นการดาํเนินงาน และรองรับการเติบโต
ของบริษทัฯ  

ประธานที�ประชุมจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัมติของคณะกรรมการบริษทัฯ จากที�ประชุมกรรมการครั= งที� 2 
เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2556 ที�ไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอให้อนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2555 โดยมี
รายละเอียดดงันี=   
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- จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 280,575,712 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ในอตัรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั=งสิ=นไม่เกิน 280,575,712 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 
0.1429 บาทตอ่หุน้ หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลร้อยละ 21.98 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2555 ทั=งนี= ใน
กรณีที�ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปัน
ผลในอตัราหุน้ละ 0.1429 บาท (ปี2554 บริษทังดการจ่ายเงินปันผลเนื�องจากบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัอยา่ง
รุนแรง) การจ่ายปันผลนี=  จ่ายจากกาํไรที�ไดสิ้ทธิประโยชน์จากกิจการที�ไดรั้บส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บการยกเวน้
ภาษี ซึ�งกาํหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลดงันี=  

 - กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับหุน้ปันผล ในวนัที� 3 พฤษภาคม 2556 
- วนัปิดสมุดทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ หลกัทรัพยฯ์ เพื�อกาํหนดจ่ายหุ้นปันผลใน

วนัที� 7 พฤษภาคม 2556 
- กาํหนดจ่ายหุน้ปันผล ในวนัที� 22 พฤษภาคม 2556 

 ระหวา่งการประชุมวาระที� 9 ไดมี้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเป็น 366 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 
1,407,685,037 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 71.67 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของบริษทัฯ 

ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้และมีมติอนุมติัการจดัสรรผลกาํไรและจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2555 
ตามที�ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,407,652,437 เสียง  คิดเป็น  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย                 2,600 เสียง  คิดเป็น     0.00%  
งดออกเสียง              30,000 เสียง  คิดเป็น      0.00% 

วาระที� 10 พจิารณาเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที�  9 

ประธานที�ประชุมไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 280,575,712 
บาท (สองร้อยแปดสิบลา้นห้าแสนเจ็ดหมื�นห้าพนัเจ็ดร้อยสิบสองบาท) เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที�อนุมติัในวาระที� 9 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,985,178,736 บาท (หนึ�งพนัเกา้ร้อยแปดสิบหา้ลา้นหนึ�งแสนเจ็ดหมื�นแปดพนัเจ็ดร้อยสามสิบหกบาท) 
เป็นจาํนวน 2,265,754,448 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบห้าลา้นเจ็ดแสนห้าหมื�นสี�พนัสี� ร้อยสี�สิบแปดบาท) โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 280,575,712 หุน้ (สองร้อยแปดสิบลา้นหา้แสนเจ็ดหมื�นหา้พนัเจ็ดร้อยสิบสองหุน้) มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท (หนึ�งบาท)  

ที�ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั=งหมดที�เขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯเป็นจาํนวน 2,265,754,448 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจ็ดแสนหา้หมื�นสี�พนัสี�ร้อยสี�สิบแปดบาท)   โดยมี
ผลการลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,407,672,437  เสียง  คิดเป็น  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย                 2,600  เสียง  คิดเป็น     0.00%  
งดออกเสียง              10,000  เสียง  คิดเป็น      0.00% 
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วาระที� 11 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามวาระที� 10 

ประธานที�ประชุม ไดเ้สนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 
4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัตามที�อนุมติัไวใ้นวาระที� 10 ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่นี=  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 2,265,754,448 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจ็ดแสนหา้หมื�นสี�พนัสี�ร้อยสี�
สิบแปดบาท) 

 แบ่งออกเป็น  2,265,754,448 หุน้  (สองพนัสองร้อยหกสิบห้าลา้นเจ็ดแสนห้าหมื�นสี�พนัสี�
ร้อยสี�สิบแปดหุน้) 

 มูลคา่หุน้ละ 1 บาท  (หนึ�งบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญัจาํนวน  2,265,754,448 หุน้ (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจ็ดแสนห้า หมื�นสี�พนัสี�ร้อยสี�
สิบแปดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ   - หุน้ 

ที�ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั=งหมดที�เขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแลว้อนุมติัการ
แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัตามที�อนุมติัไวใ้น
วาระที� 10   โดยมีผลการลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,407,622,437  เสียง  คิดเป็น  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย                 2,600  เสียง  คิดเป็น     0.00%  
งดออกเสียง              60,000  เสียง  คิดเป็น      0.00% 

วาระที� 12 พจิารณาอนุมตัเิปลี�ยนแปลงที�ตั�งสํานักงานใหญ่  

ประธานที�ประชุม ไดเ้สนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเปลี�ยนแปลงบา้นเลขที�สาํหรับที�ตั=งสาํนกังานใหญ่จาก 
เลขที� 142 หมู่ที� 5 ถนนติวานนท์ ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เป็นเลขที� 141-142 หมู่ที� 5 ถนนติวานนท์ ตาํบล
บางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ทั=งนี= เพื�อเป็นการรวมสาํนกังานใหญ่ (SVI-1) และสาํนกังานสาขา (SVI-2) ซึ� งอยูติ่ดกนั 
ใหเ้ป็นสถานที�เดียวกนั เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และการประสานงานดา้นต่างๆ 

ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการการเปลี�ยนแปลงบา้นเลขที�สําหรับที�ตั=งสํานักงานใหญ่ 
ตามที�ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,407,622,437 เสียง  คิดเป็น  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย                 2,600 เสียง  คิดเป็น     0.00%  
งดออกเสียง              60,000 เสียง  คิดเป็น      0.00% 
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วาระที� 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงที�ตั�ง
สํานักงานใหญ่ ของบริษัทตามวาระที� 12 

ประธานที�ประชุม ไดเ้สนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 
5. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงบา้นเลขที�สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ตามวาระที� 12 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่นี=  

เดิม “บ้านเลขที�สํานักงานใหญ่ เลขที� 142 หมู่ที� 5 ถนนติวานนท์ ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมืองปทุมธานี จังหวดั
ปทุมธานี” 

แกไ้ขเป็น “เลขที� 141-142 หมู่ที� 5 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมืองปทุมธานี  

 จงัหวดัปทุมธานี” 

ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 5. เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงบ้านเลขที�สํานักงานใหญ่ของบริษทัฯ ตามวาระที� 12 ตามที�ประธานฯเสนอ โดยมีผลการ
ลงคะแนนดงันี=  

เห็นดว้ย   1,407,627,437 เสียง  คิดเป็น  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย                 2,600 เสียง  คิดเป็น     0.00%  
งดออกเสียง              55,000 เสียง  คิดเป็น      0.00% 

วาระที� 14 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 

ในวาระนี=ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ�มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

                                                                     ตรวจทานโดย                                                                                    

 


