
 
       26 มีนาคม 2553 
 
เรื่อง                ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 

เรียน                ทานผูถือหุนบริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 
 2. รายงานประจําป 2552 (CD-ROM) 
 3. ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระป 2553 และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารง    
     ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  
 4. เอกสารแนบสําหรับวาระการประชุมที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
 5. ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน 
 6. นิยามกรรมการอิสระ 
 7. เอกสาร/หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่ 
      บริษัทฯเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน 
 8. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก ข และ ค  
 9. แผนที่ต้ังของสถานที่ประชุม 

ดวยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)  มีมติใหเรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ในวัน
พุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10:00 น. ณ หองแกรนดฮอลล ช้ัน 28 บางกอกคลับ ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาและ
อนุมัติ เรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

วาระท่ี  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2552 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2552 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง และไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกําหนดเวลา 
ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีในเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ดังกลาว 

วาระท่ี  2  พิจารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจําป 2552 รายงานโดยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัทฯไดรวบรวมจัดทํารายงานเก่ียวกับกิจการดานตางๆและผลการดําเนินงานประจําป 2552 ดังปรากฏ
รายละเอียดในรายงานประจําป 2552  ตามท่ีสงมาคดวย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบผลงานประจําป 2552 ของบริษัทฯ รายงานโดยประธาน
เจาหนาที่บริหาร 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 ท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินประจําป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีอิสระและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําป 
2552  
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบแลว 

วาระท่ี  4    พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (โปรดดูเอกสารแนบ 3) 

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออก
จากตําแหนงตามวาระจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด  กรรมการซึ่งพนตําแหนงตามนัยน้ี  อาจไดรับ
เลือกใหกลับมารับตําแหนงอีกได 
 บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการพิจารณาตามกระบวน 
การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เปนการลวงหนา นับต้ังแต 26 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 ผาน
ทางเว็บไซดของบริษัทฯ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ 
 ในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทาน คือ  

1. ดร. ปรัชญา เปยมสมบูรณ  กรรมการอิสระ 
2. นายวีรพันธ พูลเกษ   กรรมการบริษัท 
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียมิไดรวมพิจารณา) ไดเสนอ

ใหพิจารณาและเสนอเลือกต้ังบคุคลทั้ง 2 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ดวยพิจารณาความเหมาะสมท้ังใน
ดานคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจํากัด  พ.ร.บ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อันจะเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ  โดยรายละเอียด
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ  ไดแสดงตามเอกสารแนบ 3 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง ดร. ปรัชญา เปยมสมบูรณ และ นายวีรพันธ          
พูลเกษ กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง  

วาระท่ี  5  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมประการตางๆ อีกทั้งไดเปรียบเทียบกับคาตอบแทนเฉล่ียที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส และ
ธุรกิจที่มีขนาดของรายไดและผลประกอบการที่ใกลเคียงกัน จึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และ 

คณะกรรมการชุดยอยประจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) ซึ่งเปนจํานวนเดิมที่ ที่

ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติสําหรับป 2552  
ความเห็นคณะกรรมการ:  ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
คณะกรรมการชุดยอย ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เสนอดังกลาวขางตน 
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วาระท่ี  6  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553  

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนําเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 ดังน้ี 

1.  อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป 
2553 โดยพิจารณาจากประสบการณ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งไดเปรียบเทียบอัตราคาสอบบัญชีกับ
บริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน 

โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชีและเลขทะเบียนดังตอไปน้ี 
1) นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 
2) นาย โสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 
3) นางสาวพิมพใจ  มานิตขจรกิจ                  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 

โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทุกคนดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัดจัดหาผูสอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดทําหนาที่ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน 

ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธใดกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาว ทั้งน้ีบริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทยอย) ไดใชบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีบริษัทเชนกัน 

2.  กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 ไมรวมคาใชจายที่ขอเบิกตามจริง เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,370,000 บาท 
(หน่ึงลานสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) ลดลงในอัตรารอยละ 4 จากป 2552 ซึ่งมีคาสอบบัญชีเปนจํานวน 1,430,000 บาท 
(หน่ึงลานสี่แสนสามหม่ืนบาทถวน) และ มีคาสอบบัญชีพิเศษสําหรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปน
จํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) ซึ่งมีจํานวนเทากับปกอน  

หมายเหตุ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยังจํากัด เปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ มาต้ังแตป2545 โดย นางสาว
รุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีบริษัทฯต้ังแตรอบปบัญชี 2551 ซึ่งไมมีการถือหุน และไมมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2553 และกําหนด
คาตอบแทน ตามที่เสนอดังกลาวขางตน 

วาระท่ี 7  รับทราบการเปล่ียนนโยบายการจายเงินปนผล 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ดังน้ี 
จากเดิม 
“บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลประมาณอัตรารอยละ  30 ของผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของใน
การบริหารงานของบริษัทฯ และเสนอผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ สําหรับบริษัทยอย บริษัทฯ ยังไมไดมีการพิจารณา
นโยบายการจายเงินปนผล เน่ืองจากอยูระหวางชวงเริ่มตนของการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะจัดใหมี
การพิจารณาเรื่องนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยตามความเหมาะสมตอไป” 
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เปน 
“บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารอง
ตางๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับผล
การดําเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปนอื่นๆ 
ในการบริหารงานของบริษัทฯและบริษัทยอย”  

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบการเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลน้ี 

วาระท่ี 8  รับทราบการจัดสรรผลกําไรสําหรับผลการดําเนินงานป 2552 

 ในป 2552  บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาล ไปแลว มีรายละเอียดดังน้ี    

• เงินปนผลจากผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 อัตราหุนละ 0.1000 บาท  จายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552  

• เงินปนผลจากผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 อัตราหุนละ 0.0815 บาท จายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552  
 นอกจากน้ีบริษัทฯยังไดจายเงินปนผลพิเศษในป 2552 โดยจายจากกําไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 ในอัตราหุนละ 0.8714 บาทตอหุน ซึ่งจายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552  

ดังน้ัน คณะกรรมการจึงอนุมัติงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปหลัง 2552 เพ่ือสํารองเงินสดไว
เพ่ือดําเนินการดานอื่นตอไป 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบ การงดจัดสรรผลกําไรสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปหลัง 
2552  

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ คร้ังท่ี 5 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 5” หรือ ESOP-5) จํานวนไมเกิน 55,000,000 หนวย 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ าเพ่ือเปนการ
ตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีความต้ังใจ ทุมเทและเสียสละในการทํางาน และเพ่ือ
เปนการเสริมสรางกําลังใจและจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางาน 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 
 
วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทท่ียังไมไดชําระ ซึ่งเหลือจากการคํานวณการปรับสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (SVI-W2) โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดจําหนายจํานวนรวมท้ังสิ้น 
157,686,255 หุน (หน่ึงรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหม่ืนหกพันสองรอยหาสิบหาหุน) ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
รวม 157,686,255 บาท (หน่ึงรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหม่ืนหกพันสองรอยหาสิบหาบาท)  
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สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 230 ลานบาท ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2552 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552  ตอมาในวันที่ 14 กันยายน 2552 บริษัทฯ ไดมีการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท (SVI-W2) โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ิมจํานวน 72,313,745 หนวย (เจ็ดสิบสองลานสาม
แสนหน่ึงหมื่นสามพันเจ็ดรอยสี่สิบหาหนวย) จึงตองการหุนสามัญรองรับการใชสิทธิเพียง 72,313,745 หุน (เจ็ดสิบสอง
ลานสามแสนหน่ึงหมื่นสามพันเจ็ดรอยสี่สิบหาหุน) ดังน้ันมีหุนสามัญเหลือจากการรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (SVI-W2) จํานวน 157,686,255 หุน (หน่ึงรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหม่ืนหก
พันสองรอยหาสิบหา หุน) จึงตองลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,088,903,070 บาท (สองพันแปด
สิบแปดลานเกาแสนสามพันเจ็ดสิบบาทถวน) เปนจํานวน 1,931,216,815 บาท (หน่ึงพันเการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสน
หน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 157,686,255 หุน 
(หน่ึงรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหม่ืนหกพันสองรอยหาสิบหา หุน) 
ความเห็นคณะกรรมการ:  ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 
2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบแปดลานเกาแสนสามพันเจ็ดสิบบาทถวน) เปนจํานวน 1,931,216,815 บาท (หน่ึงพัน
เการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสนหน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนํา
ออกจําหนาย จํานวน 157,686,255 หุน (หน่ึงรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนแปดหม่ืนหกพันสองรอยหาสิบหาหุน) มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท)  
 
วาระท่ี  11 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทตามวาระที่  10 

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. 
เพ่ือให สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระท่ี 10  เปนดังน้ี 
 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,931,216,815 บาท (หน่ึงพันเการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสนหน่ึงหมื่น

หกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) 
 แบงออกเปน                1,931,216,815 หุน    (หน่ึงพันเการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสนหน่ึงหมื่น

หกพันแปดรอยสิบหาหุน) 
 มูลคาหุนละ     1            บาท    (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเปน   
 หุนสามัญจํานวน           1,931,216,815 หุน    (หน่ึงพันเการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสนหน่ึงหมื่น

หกพันแปดรอยสิบหาหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ                  -              หุน (ศูนยหุน) 
    
วาระท่ี  12  พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใชสิทธิจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท คร้ังท่ี 5 โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 55,000,000 
หุน (หาสิบหาลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1บาท (หน่ึงบาท) 

เน่ืองดวยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 9 น้ัน บริษัทฯ จะตองดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออก
หุนสามัญเพ่ิมเติม จํานวน 55,000,000 หุน (หาสิบหาลานหุน) เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 55,000,000 บาท 
(หาสิบหาลานบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,931,216,815 บาท (หน่ึงพันเการอยสามสิบเอ็ดลานสองแสนหน่ึง
หมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,986,216,815 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหน่ึงหมืน่
หกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 55,000,000 หุน (หาสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท ทั้งน้ีเพ่ือรองรับการใชสิทธิจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5  ตามวาระที่ 9  
 
วาระท่ี  13 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทตามวาระที่  12  
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 12  เปนดังน้ี  
 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,986,216,815  บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหน่ึงหมื่น

หกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) 
 แบงออกเปน                1,986,216,815  หุน    (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหน่ึงหมื่น

หกพันแปดรอยสิบหาหุน) 
 มูลคาหุนละ     1            บาท    (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเปน   
 หุนสามัญจํานวน           1,986,216,815  หุน    (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหน่ึงหมื่น

หกพันแปดรอยสิบหาหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ                  -              หุน (ศูนยหุน) 
 
วาระท่ี  14 รับทราบการเปล่ียนแปลงกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระควรมีความเปนอิสระจากการบริหารงานของบริษัทฯ 
คณะกรรมการจึงไดอนุมัติใหเปล่ียนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

จากเดิม 
“จํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือกรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท” 
เปน 
“จํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายพงษศักด์ิ  โลหทองคํา และนายวีรพันธ  พูลเกษ   
สองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”  

 
โดยไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทกับกระทรวง

พาณิชยเรียบรอยแลว  
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบการเปล่ียนแปลงกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 
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วาระท่ี  15   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
อน่ึงผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี

โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง ตามเอกสารแนบ 8 และติดอากรแสตมป (20 บาท) พรอม
สําเนาบัตรประชาชนยื่นตอบริษัท กอนเขารวมประชุม 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน จักขอบคุณยิ่ง 
  
 

 

          ขอแสดงความนับถือ 
          โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

                                                                                                       
 
       (นายพงษศักด์ิ  โลหทองคํา)  
         ประธานเจาหนาที่บริหาร  


