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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2557 

บริษัท เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 
ประชุมเมือ่วนัศุกร์ที ่25 เมษายน 2557 

ณ ห้องประชุมคอนเวนช่ันฮอลล์ สถาบันวจิยัจุฬาภรณ์  
ถนนวภิาวดรัีงสิต หลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
รายนามกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร  ประธานคณะกรรมการและประธานท่ีประชุม 
2. นายวรีพนัธ์ พลูเกษ   กรรมการ 
3. นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า  กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. ดร. ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายตรีขวญั บุนนาค   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์  กรรมการอิสระ 

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางพิศมยั สายบวั   รองประธานฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษทั  
2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันศิริกลุ  ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร ประธานในท่ีประชุม ไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี จากนั้น ประธาน
ฯ แถลงวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 613 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 1,605,322,111 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 70.85 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัซ่ึงมี 2,265,749,381 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานจึงกล่าว
เปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 

จากนั้นประธานในท่ีประชุมไดช้ี้แจงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบ
ฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
ตรวจสอบว่าหลงัจากท่ีไดล้งทะเบียนแลว้ไดรั้บบตัรลงคะแนนครบถว้น และมีรายละเอียดช่ือผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นระบุในบตัร
ลงคะแนนถูกตอ้ง ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดจ้ดัท ามาให้ กรณี
ท่ีจะมีผลใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผูรั้บมอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงมากกวา่
จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 

วาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงปกติจะใชว้ธีิการยกมือออกเสียง หากมีผูถื้อหุน้คนใดลงคะแนนเสียงคดัคา้น ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียงก็ใหใ้ชบ้ตัรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ช่องใดช่องหน่ึงเท่านั้น ทั้งน้ี
หากลงคะแนนเสียงมากกวา่ 1 ช่อง ในวาระหรือวาระยอ่ยเดียวกนั จะถือวา่การลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นคนนั้นในวาระนั้นๆ เป็น
โมฆะ  
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ในการรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุมเพื่อให้เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น บริษทัไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อ
หุน้ บนัทึกรวมไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อการนบัคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไวแ้ลว้ 

เม่ือแจง้วธีิการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ ไดช้ี้แจงเอกสารท่ีใชใ้นการประชุม ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นก่อน
ล่วงหนา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ประกอบดว้ยหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจ านวน 11 รายการ ประกอบดว้ย  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 
2. รายงานประจ าปี 2556 (CD-ROM) 
3. ประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระปี 2557 และไดรั้บการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ

หน่ึง  
4. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอให้เป็นผูรั้บ

มอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค  
8. แผนท่ีตั้งของสถานท่ีประชุม 
9. แผนท่ีจุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางดว้ยรถท่ีบริษทัฯ จดัให ้
10. แบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุม 
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 
จากนั้นประธานฯได้ประกาศเชิญผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมส่งตวัแทนผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับ

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งช่ือตวัแทน ประธานฯ จึงไดเ้ร่ิมการประชุม 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2556 

ประธานในท่ีประชุม ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556ประชุม
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามท่ีไดส่้งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ ใน
เอกสารแนบ 1  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ตามรายละเอียด
ดงักล่าวขา้งตน้โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,597,982,111 เสียง  คิดเป็น 99.54%  
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง  คิดเป็น  0.00% 
งดออกเสียง 7,340,000 เสียง  คิดเป็น  0.46% 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานส าหรับผลงานประจ าปี 2556 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 ประธานในท่ีประชุม ไดม้อบหมายให ้นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานผลการด าเนินงาน
ส าหรับผลงานประจ าปี 2556 และเม่ือเสนอรายงานจบแลว้ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบ รายงานดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงั
ปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 
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ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2556 ตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารไดก้ล่าวรายงาน 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
ประธานท่ีประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการ

อนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ส าหรับรอบปีบญัชี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏ
ในรายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี ได้มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเป็น 629 ราย นับจ านวนหุ้นได้รวม 
1,666,073,729 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 73.53 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ 
โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,666,071,787 เสียง  คิดเป็น 99.99%  
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง  คิดเป็น  0.00% 
งดออกเสียง 1,942 เสียง  คิดเป็น 0.001% 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯและกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กรรมการจ านวน 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี ประธานจึงแจง้ต่อท่ีประชุม
วา่ การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีคร้ังน้ี กรรมการซ่ึงครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน คือ  

- ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร  ประธานกรรมการบริษทั 
- นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการบริษทั 

ประธานไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับ
การพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นการล่วงหน้า นบัตั้งแต่ 16กนัยายน 
2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ปรากฏวา่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือขอเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัฯ 1 ท่าน ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นวา่ผูถู้กเสนอช่ือยงัไม่มีคุณสมบติัท่ีจะ
มาช่วยเสริมเพ่ิมข้ึนจากกรรมการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

ประธานจึงขอให้คุณวีรพนัธ์ พูลเกษ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว โดยประธานไดเ้สนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร และ นายตรีขวญั บุนนาค กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงการ
แต่งตั้งน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เน่ืองจากบุคคลทั้งสองเป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี
ความเหมาะสม อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี โดยคุณสมบติัและความเหมาะสม ไดแ้สดงอยูใ่นเอกสารแนบ 3 ในหนงัสือเชิญ
ประชุมฯ จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียง 

วาระย่อย 4.1 พจิารณาอนุมตัใิห้ ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร กรรมการอสิระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง  
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 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมี
ผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,564,175,028 เสียง  คิดเป็น 95.24%  
ไม่เห็นดว้ย  78,112,355 เสียง  คิดเป็น 4.76% 
งดออกเสียง 2,632 เสียง  คิดเป็น 0.001% 
    

เน่ืองดว้ย ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมน้ี จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี  

วาระย่อย 4.2 พจิารณาอนุมตัใิห้แต่งตั้ง นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการบริษัท กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้ง นายตรีขวญั บุนนาค กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,584,332,314 เสียง  คิดเป็น 95.30% 
ไม่เห็นดว้ย  78,080,927 เสียง  คิดเป็น 4.70% 
งดออกเสียง 45,488 เสียง  คิดเป็น 0.001% 

เน่ืองดว้ย นายตรีขวญั บุนนาค มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมน้ี จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2557 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้ งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาดของรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนั จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
และ คณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ซ่ึงเป็นจ านวนเท่ากบัท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัส าหรับปี 2556 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556  

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้ งหมดท่ีเข้าประชุม และมีสิทธิ
ลงคะแนนอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 ตามท่ีประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 646,794,205 เสียง  คิดเป็น 99.27% 
ไม่เห็นดว้ย  4,726,000 เสียง  คิดเป็น 0.73% 
งดออกเสียง 4,574 เสียง  คิดเป็น 0.001% 
    

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นกรรมการ มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมน้ี จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

ประธานท่ีประชุม เสนอใหท่ี้ประชุมอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ส าหรับปี 2557 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการน าเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการท างาน อีกทั้งไดเ้ปรียบเทียบอตัราค่าสอบบญัชีกบับริษทัสอบบญัชีอ่ืนในระดบั
เดียวกนั 
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มีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปน้ี 

1) นาย โสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ 
2) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ 
3) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521  

โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดัจดัหาผูส้อบบญัชีอนุญาต
คนอ่ืนของบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดัท าหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ราย ดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ใดกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทั Globe Vision Company Limited (บริษทัยอ่ย) ไดใ้ชบ้ริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
บริษทัเช่นกนั 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) และมีค่า
สอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถว้น ซ่ึงค่า
สอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้และมีมติอนุมติัการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีและก าหนด ค่าสอบบญัชีส าหรับ
ปี 2557 ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,661,289,383 เสียง  คิดเป็น 99.71% 
ไม่เห็นดว้ย  4,726,000 เสียง  คิดเป็น 0.28% 
งดออกเสียง 58,346 เสียง  คิดเป็น 0.001% 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลงัหกัเงินส ารองต่างๆทุกประเภท ท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัผล
การด าเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืนๆ ในการบริหารงาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในรอบปีบญัชี 2556 บริษทัฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีก าไรสุทธิเป็นจ านวน 1,617,038,076 
ลา้นบาท (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเจ็ดลา้นสามหม่ืนแปดพนัเจ็ดสิบหกบาท ) ประกอบด้วยก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 
554,022,167 (หา้ร้อยหา้สิบส่ีลา้นสองหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยหกสิบเจ็ดบาทถว้น) และเงินค่าสินไหมทดแทนเพ่ือชดเชยความเสียหาย
จากเหตุการณ์อุทกภยั จ านวน 1,063,015,909 บาท (หน่ึงพนัหกสิบสามลา้นหน่ึงหม่ืนหา้พนัเกา้ร้อยเกา้บาทถว้น)เน่ืองจากบริษทัฯ มี
ความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดเก็บไวเ้พ่ือใชใ้นการด าเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจาก
ท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้อนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2556 จ านวน 0.15 บาทต่อหุน้ เป็นอตัราร้อยละ 60 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2556 และเป็นอตัราร้อยละ 20.83 ของ
ผลก าไรสุทธิท่ีรวมเงินค่าสินไหมทดแทนเพ่ือชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยั ในปี 2554  

แต่เน่ืองจาก บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง วนัท่ี 30 
กนัยายน 2556 ไปแลว้เป็นจ านวน 0.07 บาทต่อ 1 หุน้ เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2557 ดงันั้นบริษทัฯ จึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้อนุมติั
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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- เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน 
จากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1296 (2)/2554 และ บตัรส่งเสริมเลขท่ี 5152 (2)/2556 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษี 

- ก าหนดวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 
- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 
- วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 

พฤษภาคม 2557 
- ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไร
สุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี ได้มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเป็น 632 ราย นับจ านวนหุ้นได้รวม 
1,689,722,859 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 74.58 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัการจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556ตามท่ี
ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,689,718,285 เสียง  คิดเป็น 99.99% 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น 0.00% 
งดออกเสียง 4,574 เสียง  คิดเป็น 0.001% 

วาระที ่8 พจิารณาลดทุนจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้ช าระซ่ึงเหลอืจากการจ่ายหุ้นปันผลที่เป็นเศษของหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ายเป็นหุ้นปันผล จ านวน 2,567 หุ้น และลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ช าระซ่ึงเหลือจากการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทคร้ังที ่5 (ESOP 5) จ านวน 2,500 หุ้น รวมลดทุนเป็นจ านวน 5,067 หุ้น 

ประธานท่ีประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดช้ าระซ่ึงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลท่ี
เป็นเศษของหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล จ านวน 2,567 หุ้น และลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดช้ าระซ่ึง
เหลือจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัคร้ังท่ี 5 (ESOP 5) 
จ านวน 2,500 หุน้ รวมลดทุนเป็นจ านวน 5,067 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,754,448 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบห้าลา้นเจ็ด
แสนหา้หม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยส่ีสิบแปดบาทถว้น) เป็นจ านวน 2,265,749,381 บาท(สองพนัสองร้อยหกสิบห้าลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนั
สามร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น) โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายออกจ านวน 5,067 หุน้ (หา้พนัหกสิบเจ็ดหุน้) 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี ได้มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเป็น 643 ราย นับจ านวนหุ้นได้รวม 
1,695,469,631 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 74.83 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ท่ีประชุมโดยเสียงเกินสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,754,448 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยส่ีสิบแปดบาทถว้น) เป็นจ านวน 
2,265,749,381 บาท(สองพนัสองร้อยหกสิบห้าลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถว้น) โดยมีผลการลงคะแนน
ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,695,465,057 เสียง  คิดเป็น 99.99% 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น 0.00% 
งดออกเสียง 4,574 เสียง  คิดเป็น 0.001% 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามวาระที ่8 

ประธานท่ีประชุม ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีอนุมติัไวใ้นวาระท่ี 8 ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน  2,265,749,381 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจด็แสนส่ีหม่ืนเกา้พนัสาม
ร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น)  

 แบ่งออกเป็น 2,265,749,381 หุน้ (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจด็แสนส่ีหม่ืนเกา้พนัสาม
ร้อยแปดสิบเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  1 บาท  (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญัจ านวน 2,265,749,381 หุน้ (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจด็แสนส่ีหม่ืนเกา้พนัสาม
ร้อยแปดสิบเอด็หุน้)  

 หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้ (ศูนยหุ์น้) 

ท่ีประชุมโดยเสียงเกินสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแลว้อนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีอนุมติัไวใ้นวาระท่ี 8 โดย
มีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,695,466,999 เสียง  คิดเป็น 99.99% 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น 0.00% 
งดออกเสียง 2,632 เสียง  คิดเป็น 0.001% 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 3 (SVI-W3) จ านวน 31,000,000 หน่วย 
(สามสิบเอด็ล้านหน่วย) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 

ประธานไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นเคร่ืองมือในการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหร่้วมท างานกบับริษทัในระยะยาว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 3 (SVI-W3)  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (SVI-W3) สามารถโอนเปล่ียนมือ/ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้โดยการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัในคร้ังน้ี จะปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551 และ ทจ 34/2551 เร่ืองการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน รวมทั้ง
กฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

รายช่ือของกรรมการท่ีไดรั้บการจดัสรร และรายละเอียดของโครงการ SVI-W3 ไดผ้่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ ส าหรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัในคร้ังน้ี ไม่มี
พนกังานรายใดไดรั้บการจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียด
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ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามโครงการ SVI-W3 ท่ีได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 และฉบบัแกไ้ข วนัท่ี 24 มีนาคม 2557 

ประธานฯไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ี มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการอนุมติัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการและพนกังาน ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
คดัคา้นมตินั้น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการ
และพนกังาน คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) เป็นประเภทใบส าคญัสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อ และ สามารถโอนเปล่ียนมือได ้จ านวน 31 ,000,000 
หน่วย อายโุครงการ 5 ปี ราคาเสนอขายใบส าคญัสิทธิไม่มีมูลค่า อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัคือใบส าคญัสิทธิ 1 หน่วย สามารถ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ หรืออาจเปล่ียนแปลงไดต้ามอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ในกรณีท่ีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขท่ี
ระบุในโครงการตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีราคาการใชสิ้ทธิ 4.44 
บาทต่อหุน้ และอนุมติัการจดัสรรใหก้บักรรมการของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ 

จ านวนใบส าคญัฯ 
ท่ีไดรั้บจดัสรร 

ร้อยละของใบส าคญัฯ 
ท่ีออก 

1.ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร (ประธานกรรมการ) 1,000,000 3.85% 
2.ดร. ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ (กรรมการ) 1,000,000 3.85% 
3.นายวรีพนัธ์ พลูเกษ (กรรมการ) 1,000,000 3.85% 
4.นายตรีขวญั บุนนาค (กรรมการ) 1,000,000 3.85% 
5.นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์(กรรมการ) 1,000,000 3.85% 
6.นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า (กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) 1,000,000 3.85% 

ส่วนท่ีเหลือจ านวน 25,000,000 หน่วย จะจดัสรรใหก้บัพนกังานท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยจะ
ไม่มีพนกังานรายใดไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี 

ท่ีประชุมโดยเสียงเกินสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้น
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมคดัคา้น ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (SVI-W3) ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 636,871,252 เสียง  คิดเป็น 93.53% 
ไม่เห็นดว้ย  20,461,882 เสียง  คิดเป็น 3.01% 
งดออกเสียง 23,587,547 เสียง  คิดเป็น 3.46% 

ส าหรับกรรมการ ท่ีเป็นผูถื้อหุน้บริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมน้ี ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี  

วาระที่ 11 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,749,381 บาท (สอง
พนัสองร้อยหกสิบห้าล้านเจด็แสนส่ีหมืน่เก้าพนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทถ้วน) เป็น 2,296,749,381 บาท (สองพนัสองร้อยเก้าสิบหก
ล้านเจ็ดแสนส่ีหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 31,000,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้าน
หุ้น) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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ประธานท่ีประชุมไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิจากการ
ออกใบส าคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 2,265,749,381 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบห้าลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเก้าพนัสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็น 
2,296,749,381 บาท (สองพนัสองร้อยเกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น) โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิม
ทุน จ านวน 31,000,000 หุน้ (สามสิบเอด็ลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ท่ีประชุมโดยเสียงเกินสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ เป็น 2,296,749,381 บาท (สองพนัสองร้อยเกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถว้น) ตามท่ี
ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,651,733,629 เสียง  คิดเป็น 97.42% 
ไม่เห็นดว้ย  20,148,455 เสียง  คิดเป็น 1.19% 
งดออกเสียง 23,587,547 เสียง  คิดเป็น 1.39% 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามวาระที ่11 

ประธานไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีอนุมติัไวใ้นวาระท่ี 11 ขา้งตน้ 
ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีอนุมติัไวใ้นวาระท่ี 11 ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 2,296,749,381 บาท   (สองพนัสองร้อยเกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนส่ี  
   หม่ืนเกา้พนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น  2,296,749,381 หุน้ สองพนัสองร้อยเกา้สิบหกลา้นเจด็แสนส่ีหม่ืน 
      เกา้พนัสามร้อยแปดสิบเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญัจ านวน 2,296,749,381 หุน้  (สองพนัสองร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเก้าพนัสาม
ร้อยแปดสิบเอด็หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (ศูนยหุ์น้) 

ท่ีประชุมโดยเสียงเกินสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแลว้อนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีอนุมติัไวใ้นวาระท่ี 11 
โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,675,984,488 เสียง  คิดเป็น 98.85% 
ไม่เห็นดว้ย  19,480,569 เสียง  คิดเป็น 1.15% 
งดออกเสียง 4,574 เสียง  คิดเป็น 0.001% 
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วาระที ่13 พจิารณาอนุมตัเิพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯอกี 2 ข้อ ข้อ (21) และ ข้อ (22) 

ประธานท่ีประชุมไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา อนุมติัเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯอีก 2 ขอ้ ตามรายละเอียดขา้งล่าง
น้ี ซ่ึงการเพ่ิมวตัถุประสงค ์ดงักล่าว เพ่ือบริษทัฯ จะไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการผลิตพลงังานไฟฟ้า หรือพลงังานทดแทน เพ่ือประหยดั
ตน้ทุนเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และเพ่ือเป็นการศึกษาลู่ทางลงทุนขยายธุรกิจทางดา้นน้ีต่อไปในอนาคต  

“วตัถุประสงคข์อ้ (21) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า รวมถึงการผลิต ประกอบ ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่า
ซ้ือ ส ารวจ พฒันา จดัหา รับจา้ง แปรสภาพ วางแผน สร้างและก่อสร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จดัให้ไดม้า จดัส่ง 
บ ารุงรักษา พฒันา สะสม ส ารอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม น าเขา้ ส่งออก และด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน
ไฟฟ้า แหล่งพลงังานอนัไดม้าจากธรรมชาติ เช่น น ้ า ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงอาทิตย ์แร่ธาตุ ชีวมวล หรือ เช้ือเพลิง เป็นตน้วา่ 
น ้ ามนั ถ่านหิน วตัถุเคมีจากถ่าน หิน หรือ ก๊าซ รวมทั้ งพลงังานปรมาณูเพ่ือการผลิตไฟฟ้าและงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเป็นการ
ส่งเสริมกิจการหรือธุรกิจขา้งตน้ 

 วตัถุประสงคข์อ้ (22) ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้าทุกประเภท ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน โรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงัชีวมวล โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า โรงไฟฟ้าพลงัลม และโรงไฟฟ้าอ่ืน ๆ ทุก
ประเภท ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เสาไฟฟ้าและระบบการส่งกระแสไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองมือ 
ของใช ้และส่ิงอนัเป็นวสัดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเหล่านั้น”  

ท่ีประชุมโดยเสียงเกินสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแลว้อนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯอีก 2 ขอ้ คือขอ้ (21) และ (22) โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,695,466,999 เสียง  คิดเป็น 99.99% 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น 0% 
งดออกเสียง 2,632 เสียง  คิดเป็น 0.001% 
    

วาระน้ีไดมี้ผูถื้อหุ้นสอบถามวา่ บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะท าธุรกิจดา้นการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใช่หรือไม่ มี
สญัญาซ้ือขายกบัการไฟฟ้าฯ แลว้หรือยงั และไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐบาลแลว้หรือยงั 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ตอบช้ีแจงว่า บริษทัฯมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ในโรงงานเท่านั้น เพ่ือ
ประหยดัตน้ทุนดา้นพลงังาน เป็นลกัษณะ Roof Top Solar Cell 

วาระที ่14 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ ตามวาระที ่13 

ประธานท่ีประชุม ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3. 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ (21) และ (22) ตามวาระท่ี 13 

ท่ีประชุมโดยเสียงเกินสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแลว้อนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 3. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ขอ้ (21) และ (22) ตาม
วาระท่ี 13โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,695,469,631 เสียง  คิดเป็น 100.00% 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น 0% 
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งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็น 0% 

วาระที ่15 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ในวาระน้ีไดมี้ผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมถามค าถามดงัต่อไปน้ี 

1.0  ตวัแทน IOD (Thai Institute of Directors)ไดถ้ามวา่บริษทัฯ จะพิจารณาเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่กบั 
IOD หรือไม่ 

ประธานท่ีประชุมฯ ขอรับเร่ืองน้ีไปพิจารณาต่อไป 

2.0  ผูถื้อหุน้อยากทราบนโยบายเก่ียวกบั 

2.1 การเติบโตดา้นรายไดข้องบริษทัฯ อีก 3 ปี ขา้งหนา้ 
2.2  แผนการขยายโรงงานไปท่ีประเทศเมก็ซิโก จะเร่ิมมีรายไดเ้ม่ือไร ประมาณเท่าไร  
2.3 ส าหรับการปิดโรงงานท่ีประเทศจีน จะมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์หรือมีการกลบั

รายการส ารองค่าใชจ่้ายท่ีจะมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งเป็นนยัส าคญัหรือไม่ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดต้อบช้ีแจงวา่ 

1. โดยปกติบริษทัฯ เติบโตดา้นรายไดป้ระมาณปีละ 10-15% หรือบางปีอาจโต 20%  
2. บริษทัฯ พิจารณาจะขยายฐานลูกคา้ไปท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จึงศึกษาการไปตั้งโรงงานท่ีประเทศใกลเ้คียง

คือเม็กซิโก โดยศีกษาโครงสร้างทางภาษี และเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางธุรกิจ คาดวา่จะมีภาพชดัเจนข้ึนกลางปีน้ี 
ก าลงัการผลิตเตม็ท่ีจะสร้างรายไดไ้ดป้ระมาณ 40 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี  

3. ส าหรับการปิดโรงงานท่ีประเทศจีนไม่น่าจะมีรายการค่าใช้จ่ายหรือการกลบัรายการท่ีมีผลกระทบต่องบ
การเงินท่ีเป็นนยัส าคญั 

3.0  ผูถื้อหุน้อยากทราบวา่ การท่ีประเทศไทยมีปัจจยัท่ีช่วยใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั คือการมีตน้ทุนค่าแรงงานต ่า 
ทราบมาวา่มีคู่แข่งมาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศไทย จะท าใหบ้ริษทัฯสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัไปหรือไม่ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดต้อบช้ีแจงวา่ มีบริษทัท่ีเขา้มาตั้งโรงงานในประเทศไทย 2 โรงงาน โรงงานหน่ึงตั้งมา 18 ปี 
แลว้ ผลิตสินคา้คนละกลุ่มกบับริษทัฯ ผลิตให้กบัลูกคา้ขนาดเล็ก ส่วนอีกบริษทัหน่ึง เพ่ิงเขา้มาตั้งในประเทศไทยได ้2-3 ปี เป็น
บริษทัท่ีมีเจา้ของรายเดียว ยงัมีเงินทุนไม่มาก ผลิตสินคา้เป็นแบบ Prototype ทางบริษทัฯไม่สูญเสียการแข่งขนั เพราะซ้ือวตัถุดิบ
ปริมาณมากกวา่ จึงไดร้าคาท่ีต ่ากวา่ 

4.0  ผูถื้อหุน้อยากทราบ แผนการซ้ือหรือควบรวมกิจการ (M&A) เพราะปัจจุบนับริษทัฯมีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดต้อบช้ีแจงวา่ ไดศึ้กษาบริษทัท่ีน่าสนใจ 2-3 บริษทัในยุโรป แต่พบวา่มีปัญหาหลายอย่าง 
เพราะบริษทัเหล่านั้นมีโรงงานหลายแห่งในหลายประเทศ บริษทัเขามีค่านิยม (Good Will) ท่ีบนัทึกไวเ้ป็นทรัพยสิ์นจากท่ีเขาไปซ้ือ
กิจการเล็กๆเอาไวสู้งมาก อีกทั้งมีค่าใชจ่้ายโรงงานและบริหารสูงมาก ถา้บริษทัฯไปซ้ือกิจการของเขา จะมีปัญหาขอ้กฎหมาย
แรงงาน ถา้ตอ้งลดคนงานลง และตอ้งแกปั้ญหาดา้นอ่ืนๆ อีกหลายดา้น ส่วนบริษทัท่ีมีสมรรถภาพและผลประกอบการท่ีดี ราคาขาย
หุน้ก็สูงมาก ขณะน้ีจึงศึกษาบริษทัท่ีเป็นเป้าหมายใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบได ้
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ในวาระน้ีไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
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