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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 27 เมษายน 2554  
ณ หองประชุมใหญ ชั้น 3 บริษัทเอสวีไอ จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 142 หมูท่ี 5 ถ.ติวานนท ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร    ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม 
2. นายวีรพันธ พูลเกษ     กรรมการ 
3. นายพงษศักด์ิ โลหทองคํา    กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
4. นายตรีขวัญ บุนนาค    กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร. ปรัชญา เปยมสมบูรณ    กรรมการ / กรรมการอิสระ 
 
รายนามผูบริหารของบริษัทฯ และผูตรวจสอบบัญชี ผูเขารวมประชุม 

1. นางพิศมัย สายบัว     ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน/  
                                 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

2.  นางสาวจอมขวัญ  อินทรชวย    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 

จากน้ันประธานในที่ประชุมไดช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน โดยผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับ
มอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถือ 1 หุน ตอ 1 เสียงในแตละวาระ ใหผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะตรวจสอบวาหลังจากที่ไดลงทะเบียนแลวไดรับบัตรลงคะแนนครบถวน และมีรายละเอียดช่ือผูถือหุนและจํานวน
หุนระบุในบัตรลงคะแนนถูกตอง สําหรับผูรับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแตละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือ
หุนไดจัดทํามาให กรณีที่จะมีผลใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ คือ ลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรอืผูมอบฉันทะ
ไดลงคะแนนเสียงมากกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ 

 วาระที่มีการลงคะแนนเสียงปกติจะใชวิธีการยกมือออกเสียง หากมีผูถือหุนคนใดลงคะแนนเสียงคัดคาน ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียงก็ใหใชบัตรออกเสียงในแตละวาระ โดยการกากบาทในชอง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ชองใดชองหน่ึง
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เทาน้ัน  ทั้งน้ีหากลงคะแนนเสียงมากกวา 1 ชอง ในวาระหรือวาระยอยเดียวกัน จะถือวาการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนคนน้ัน
ในวาระน้ันๆ เปนโมฆะ  

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุน
ที่เขาประชุมเพ่ือใหเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย สําหรับผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนน้ัน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความ
ประสงคของผูถือหุน บันทึกรวมไวในคอมพิวเตอรเพ่ือการนับคะแนนเสียงลงมติของแตละวาระไวแลว 

 เมื่อแจงวิธีการลงคะแนนเสียงแลว ประธานฯ ไดช้ีแจงเอกสารท่ีใชในการประชุมในวันน้ัน ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนกอนลวงหนาเปนที่เรียบรอยแลว ประกอบดวยหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารแนบจํานวน 10 รายการ 
ประกอบดวย  

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 
2. รายงานประจําป 2553 (CD-ROM) 
3. ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระป 2554 และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารง   

ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  
4. ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. เอกสาร/หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ

เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน 
7. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค  
8. แผนที่ต้ังของสถานที่ประชุม 
9. แผนที่จุดรับ-สง กรณีเดินทางดวยรถที่บริษัทฯ จัดให 
10. แบบตอบรับการเขารวมประชุม 

 
จากน้ันประธานฯไดประกาศเชิญผูถือหุนที่เขารวมประชุมสงตัวแทนผูถือหุนเปนกรรมการตรวจนับคะแนนรวมกับ

เจาหนาที่ของบริษัทฯ แตไมมีผูถือหุนสงช่ือตัวแทน ประธานฯ จึงไดเริ่มการประชุม 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2553  

ประธานในท่ีประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 ตามที่ไดสงสําเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้ง
น้ีแลว ในเอกสารแนบ 1  
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ตามรายละเอียดดังกลาว
ขางตนโดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 

 
เห็นดวย  1,231,751,622  เสียง  คิดเปน 99.06%  
ไมเห็นดวย                                  0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
งดออกเสียง      11,696,200  เสียง  คิดเปน 0.94%  
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วาระท่ี  2  พิจารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจําป 2553 รายงานโดยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ประธานในท่ีประชุม ไดมอบหมายให นายพงษศักด์ิ โลหทองคํา กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานผล

การดําเนินงานสําหรับผลงานประจําป 2553 และเมื่อเสนอรายงานจบแลว ประธานเสนอใหที่ประชุมรับทราบ รายงาน
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจําปที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแลว 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2553 ตามท่ีประธาน
เจาหนาที่บริหารไดกลาวรายงาน 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี    
 ประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว สําหรับรอบปบัญชี 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดดัง
ปรากฏในรายงานประจําปที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแลว 
 ระหวางการประชุมวาระที่ 3 ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิมเปน 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
มีผลการลงคะแนนดังน้ี 

 
เห็นดวย   1,253,813,122  เสียง  คิดเปน 100.00%  
ไมเห็นดวย                                  0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
งดออกเสียง                           0  เสียง  คิดเปน 0.00%  

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัทฯและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการจํานวน 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯตองออกจากตําแหนงในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป  ประธานจึงแจง
ตอที่ประชุมวา  การประชุมผูถือหุนสามัญประจําปครั้งน้ี กรรมการซึ่งครบกําหนดตองออกตามวาระ จํานวน 2 ทาน คือ  

   1. นายตรีขวัญ บุนนาค  กรรมการอิสระ 

  2. นายพงษศักด์ิ โลหทองคํา  กรรมการบริษัท 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือ
เขารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนการลวงหนา นับต้ังแต 1 
ธันวาคาม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลใดๆมายัง
บริษัทฯ 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง นายตรีขวัญ บุนนาค และ นายพงษศักด์ิ โลหทองคํา กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ซึ่งการแตงต้ังน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว 
เน่ืองจากบุคคลทั้งสองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม อีกทั้งมีความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต รอบคอบ และใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี โดยคุณสมบัติและ
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ความเหมาะสม ไดแสดงอยูในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฯ จากน้ันทานประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ออกเสียง 

วาระยอย 4.1  พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการอิสระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเสียงขางมากแตงต้ัง นายตรีขวัญ บุนนาค กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก
วาระหน่ึง โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 

เห็นดวย   1,253,803,122  เสียง  คิดเปน 99.999%  
ไมเห็นดวย                                  0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
งดออกเสียง                        10,000  เสียง  คิดเปน 0.001%  
 

วาระยอย 4.2 พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง  นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา กรรมการบริษัท กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หน่ึง 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเสียงขางมากแตงต้ัง นายพงษศักด์ิ โลหทองคํา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
อีกวาระหน่ึง โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 

เห็นดวย   1,253,803,122  เสียง  คิดเปน 99.999%  
ไมเห็นดวย                                  0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
งดออกเสียง                       10,000  เสียง  คิดเปน 0.001%  

 

วาระท่ี   5    พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 25534 

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2554 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ อีกทั้งไดเปรียบเทียบกับคาตอบแทนเฉล่ียที่ปฏิบัติอยูใน
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 ตามท่ีประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 
 

เห็นดวย   1,108,303,622  เสียง  คิดเปน 99.999%  
ไมเห็นดวย                         10,000  เสียง  คิดเปน 0.001%  
งดออกเสียง                           0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
 
เน่ืองดวยกรรมการ มีสวนไดเสียในวาระการประชุมน้ี จึงไมมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี  

 
วาระท่ี   6   พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554  

ประธานที่ประชุม เสนอใหที่ประชุมอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป 2554 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนําเสนอของคณะกรรมการ



 

หนา 5 ของ 8 

ตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งไดเปรียบเทียบอัตราคาสอบบัญชี
กับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน 

 

มีรายช่ือผูสอบบัญชีและเลขทะเบียนดังตอไปน้ี 

1) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 

2) นาย โสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 

3) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 

โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
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 (หน่ึงลานสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) และ มีคาสอบบัญชี
พิเศษสําหรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) คาสอบ
บัญชีดังกลาวมีจํานวนเทากับปกอน ซึ่งไมรวมคาใชจายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket) 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูสอบบัญชีและกําหนด 
คาสอบบัญชีสําหรับป 2554 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 

เห็นดวย   1,253,813,122  เสียง  คิดเปน 100.00%  
ไมเห็นดวย                                  0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
งดออกเสียง                                 0  เสียง  คิดเปน 0.00%  

 
วาระท่ี   7   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2553 

ประธานเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี 2553 โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังน้ี 

ในป 2553 บริษัทฯมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เปนจํานวนเงิน  
699,982,221 บาท และ 735,155,029 บาท หรือ กําไรสุทธิตอหุนขั้นพ้ืนฐานที่ 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 แตเน่ืองจากบริษัทฯไดมีการ
จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 ไปแลวจํานวน 
0.095 บาทตอ 1 หุน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2553 สวนที่เหลือเปนเงินสด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- เงินปนผลในอัตราหุนละ 0.105 บาท จายจากกําไรท่ีไดสิทธิประโยชนจากกิจการที่ไดรับสงเสริมการ
ลงทุนโดยไดรับยกเวนภาษี 

- มีกําหนดจายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 
- วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 



 

หนา 6 ของ 8 

 การจายเงินปนจากกําไรสุทธิในรอบปบัญชี 2553 ดังกลาวขางตนน้ัน ไดจายหลังการจัดสรรกําไรสุทธิสวนหน่ึงไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไวแลว 

 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานป 2553 ตามท่ีประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 

เห็นดวย   1,253,813,122  เสียง  คิดเปน 100.00%  
ไมเห็นดวย                                  0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
งดออกเสียง                                 0  เสียง  คิดเปน 0.00%  

 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนท่ียังไมไดชําระ ซึ่งเหลือจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญของบริษัท (SVI-W2) จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,986,216,815 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสน
หน่ึงหม่ืนหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืน
แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,038,079 หุน (หน่ึงลาน
สามหม่ืนแปดพันเจ็ดสิบเกาหุน)  

ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งเหลือจากการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (SVI-W2) ที่ไดหมดอายุลงเมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดยมีผูไมใชสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท จํานวน 1,038,079 หุน (หน่ึงลานสามหม่ืนแปดพันเจ็ดสิบเกาหุน) ดังน้ันจะตองลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,986,216,815 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหน่ึงหมื่นหกพันแปด
รอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดรอย
สามสิบหกบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,038,079 หุน (หน่ึงลานสามหม่ืนแปดพัน
เจ็ดสิบเกาหุน) ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 1,038,079 บาท (หน่ึงลานสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเกาบาท) 

 
ที่ประชุมโดยเสียงทั้งหมดที่เขาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯใหเหลือเปน

จํานวน 1,985,178,736 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน)   โดยมี
ผลการลงคะแนนดังน้ี 

 
เห็นดวย   1,253,813,122  เสียง  คิดเปน 100.00%  
ไมเห็นดวย                                  0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
งดออกเสียง                                 0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามวาระท่ี 8 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. 
เพ่ือให สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระท่ี 8  เปนดังน้ี 

 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่น



 

หนา 7 ของ 8 

แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน) 

 แบงออกเปน  1,985,178,736 หุน  (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท  (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเปน  

 หุนสามัญจํานวน 1,985,178,736 หุน  (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  -              หุน (ศูนยหุน) 

 
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพ่ือให สอดคลองกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8   โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 
เห็นดวย   1,253,813,122  เสียง  คิดเปน 100.00%  
ไมเห็นดวย                                  0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
งดออกเสียง                                 0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติยายท่ีต้ังสํานักงานใหญจาก เลขท่ี 33/10 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขท่ี 142 หมูท่ี 5 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการยายที่ต้ังสํานักงานใหญ จาก เลขที่ 33/10 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขที่ 142 หมูที่ 5 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งการยายที่ต้ังสํานักงานใหญเพ่ือความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการประหยัด
คาใชจาย เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารและการประสานงานดานตางๆ 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการการยายที่ต้ังสํานักงานใหญ ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมี
ผลการลงคะแนนดังน้ี 

เห็นดวย   1,253,813,122  เสียง  คิดเปน 100.00%  
ไมเห็นดวย                                  0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
งดออกเสียง                                 0  เสียง  คิดเปน 0.00%  

 
วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 5. เพ่ือใหสอดคลองกับการยายท่ีต้ัง
สํานักงานใหญของบริษัทตามวาระท่ี 10 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 5. 
เพ่ือใหสอดคลองกับการยายที่ต้ังสํานักงานใหญ ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10  ดังน้ี 

 
เดิม  “ที่ต้ังสํานักงานใหญ จะต้ังอยู ณ จังหวัด นนทบุรี” 

แกไขเปน “ที่ต้ังสํานักงานใหญ จะต้ังอยู ณ จังหวัด ปทุมธานี” 



 

หนา 8 ของ 8 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ.5  
เพ่ือใหสอดคลองกับการยายที่ต้ังสํานักงานใหญ ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10  โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 
 

เห็นดวย   1,253,813,122  เสียง  คิดเปน 100.00%  
ไมเห็นดวย                                  0  เสียง  คิดเปน 0.00%  
งดออกเสียง                                 0  เสียง  คิดเปน 0.00%  

 
วาระที่  12  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
 ในวาระน้ีไมมีผูใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานจึงกลาวปดประชุมเวลา  11:20 น. 
 
 

 
                                                                     ตรวจทานโดย                                                                                    
 

 
 
              _____________________                                                                                      ________________________                    
             (นายพงษศักด์ิ  โลหทองคํา)                                                                                         (ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร )                    
                      กรรมการและ                                                                                                  กรรมการและประธานที่ประชุม                        
              ประธานเจาหนาที่บริหาร         
                                
 
                                                                                    บันทึกการประชุมโดย 
 
 
 
                                                           ________________________ 

                              นางพิศมัย สายบัว          
                  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  


