
 

        
20 มีนาคม 2556 

เรื�อง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 1/2556 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้นบริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 1/2555 
2. รายงานประจาํปี 2555 (CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระปี 2556 และได้รับการเสนอให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ�ง และกรรมการที�ไดร้ับการเสนอแต่งตั�งเพิ�ม 

4. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. เอกสาร/หลกัฐานเพื�อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษทัฯ เสนอให้
เป็นผูร้ับมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

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

ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นครั� งที� 1/2556 ในวนัพุธที� 
24 เมษายน 2556 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั�นฮอลล ์สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ ถนนวภิาวดี-รังสิต หลกัสี� กรุงเทพฯ  

 เพื�อพจิารณาและอนุมติัเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงันี�  

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั"งที� 1/2555 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครั� งที� 1/2555 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 
2555 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามกาํหนดเวลา ซึ� ง
รายงานการประชุมดงักล่าวไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั� งนี� ในเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ: ที�ประชุมผูถื้อหุน้ควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 1/2555 ดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจําปี 2555 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษทัฯไดร้วบรวมจดัทาํรายงานเกี�ยวกบักิจการดา้นต่างๆ และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 ดงัปรากฏรายละเอียด
ในรายงานประจาํปี 2555 ตามที�ส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีมติเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลงานประจาํปี 2555 
ของบริษทัฯ รายงานโดยประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
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วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปี สิ"นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555 ที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินประจาํปี 2555 สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555 ซึ�งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
อิสระ (นายโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 จากบริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั) และ
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2555 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั"งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที�ออกตามวาระ  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 กาํหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั� ง กรรมการตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการทั�งหมด กรรมการซึ�งพน้ตาํแหน่งตามนยันี�  อาจไดร้ับเลือกใหก้ลบัมา
รับตาํแหน่งอีกได ้

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นบัตั�งแต่ 17 กนัยายน 2555 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ผา่นทางเวบ็ไซต ์ของ
บริษทัฯ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชื�อผูท้รงคุณวฒิุมายงับริษทัฯ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ครั� งนี� มีกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 2 ท่าน คือ  

1. ดร.ปรัชญา เปี� ยมสมบรูณ์  กรรมการอิสระ 
2. นายพงษศ์กัดิU  โล่ห์ทองคาํ  กรรมการบริษทั 

ซึ� งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที�มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) ได้เสนอให้
พิจารณาและเสนอเลือกตั�งบุคคลทั�ง 2 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ� ง ดว้ยพิจารณาความเหมาะสมทั�งในด้าน
คุณสมบติัตาม พ.ร.บ บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจน
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
ฯ โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ ไดแ้สดงตามเอกสารแนบ 3  

ทั�งนี�สาํหรับ ดร.ปรัชญา เปี� ยมสมบรูณ์ ซึ�งเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�งนั�น จะดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษทัฯ ด้วย โดยคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบัหลกัเกณฑ์ที�
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ�ง
ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในครั� งนี�  รวมทั�งไม่ได้เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํและไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนัยสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํ
หนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี
ที�ผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ซึ� งไดผ้า่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควร
เสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั�ง ดร.ปรัชญา เปี� ยมสมบรูณ์ และนายพงษศ์กัดิU  โล่ห์ทองคาํ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ�ง  
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วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติเพิ�มกรรมการจากปัจจุบัน 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดเ้สนอให้พิจารณาแต่งตั�งกรรมการเพิ�มจากปัจจุบนั 5 ท่าน เป็น 6 
ท่าน เพื�อความคล่องตวัในการทาํงาน ช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็งของคณะกรรมการ  และรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั�งกรรมการบริษทัฯ เพิ�ม
จากปัจจุบนั 5 ท่านเป็น 6 ท่าน 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั"งกรรมการบริษัทฯ เพิ�ม 1 ท่าน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดเ้สนอให้พิจารณาแต่งตั�ง นายชชัวาลย ์เจียรวนนทเ์ป็นกรรมการ
บริษทัฯ สําหรับกรรมการที�เพิ�ม ดว้ยเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลากหลายประเภทมานาน
มากกวา่ 20 ปี ซึ� งเป็นธุรกิจที�มิไดแ้ข่งขนักบักิจการของบริษทั โดยมีคุณสมบตัิตามเอกสารแนบที� 3 

ทั�งนี�นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์จะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ย โดยคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกําหนด (โปรดดูรายละเอียดของ
คุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ� งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  
รวมทั�งไม่ไดเ้ป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจาํ และไม่เป็นผู้
ใหบ้ริการทางวชิาชีพของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และไม่มีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที�ผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพ้ิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็น
ว่า บุคคลที�ไดร้ับการเสนอชื�อดงักล่าวขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหมายกาํหนด และมีคุณสมบติัที�เป็นประโยชน์กบั
บริษทัฯและผูถื้อหุ้นในภาพรวมแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติัแต่งตั�ง นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์เป็น
กรรมการอิสระของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการที�เพิ�ม 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ อีกทั�งไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนเฉลี�ยที�ปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที�มี
ขนาดของรายไดแ้ละผลประกอบการที�ใกลเ้คียงกนั โดยไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
แลว้ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ซึ�งเป็นจาํนวนเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 ซึ� งที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2555 อนุมติัไวด้งันี�  

คณะกรรมการบริษทัฯ : ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนและเบี�ยประชุมรายครั� ง ดงันี�  

รายละเอยีด ค่าตอบแทน

รายไตรมาส 

เบี"ยประชุมรายครั"ง  
(เฉพาะกรรมการที�เขา้ประชุม) 

โบนัสประจําปี 

ประธานกรรมการ 150,000 บาท 30,000  บาท ขี�นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
กรรมการ 100,000  บาท 20,000 บาท ขี�นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
(คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี� ยประชุม) ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนและเบี�ยประชุมรายครั�ง ดงันี�  

 

รายละเอยีด ค่าตอบแทน

รายไตรมาส 

เบี"ยประชุมรายครั"ง  
(เฉพาะกรรมการที�เขา้ประชุม) 

โบนัสประจําปี 

ประธานกรรมการ        ไม่มี 30,000  บาท ไม่มี 
กรรมการ        ไม่มี 20,000 บาท ไม่มี 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ และ
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2556 ตามรายละเอียดที�
เสนอดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการนาํเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาและเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 ดงันี�  

อนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯสาํหรับปี 2556  
ซึ� งมีรายชื�อผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปนี�  

1) นายโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ 
2) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ 
3) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 

โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้
และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ� งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให้บริษทัสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดัจดัหา
ผูส้อบบญัชีอนุญาตอื�นของบริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดัทาํหนา้ที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัแทน 

ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีทั�ง 3 ราย ดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ใดกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ทั�งนี�บริษทั Globe Vision Company Limited (บริษทัยอ่ย) ไดใ้ชบ้ริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีบริษทัเช่นกนั 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึ�งลา้นหนึ�งแสนเจด็หมื�นบาทถว้น) และมี
ค่าสอบบญัชีพเิศษสาํหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจาํนวน 250,000 บาท (สองแสนหา้หมื�นบาท
ถว้น) ค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัค่าสอบบญัชีปีก่อน ซึ�งค่าสอบบญัชีนี� ไม่รวมค่าใชจ้า่ยที�เกิดจากการตรวจสอบบญัชี  

หมายเหตุ : บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงัจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัฯ มาตั�งแต่ปี 2545 โดยนายโสภณ 
เพิ�มศิริวลัลภ ไดเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัฯ ตั�งแต่รอบปีบญัชี 2555 ซึ�งไม่มีการถือหุน้ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/บริษทั
ยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้กี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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ความเห็นคณะกรรมการ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั�นกรองของ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซึ� งไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงานที�ผา่นมา ภาระและปริมาณงาน ตลอดจนการหมุนเวียน
ผูส้อบบญัชีอยา่งถูกตอ้งตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต อีกทั�งพิจารณาความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการ
สอบบญัชีอย่างรอบคอบแล้ว ที�ประชุมผูถื้อหุ้นจึงสมควรพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั�งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2556 และ
กาํหนดค่าสอบบญัชี ตามที�เสนอดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที� 9 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรผลกาํไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2555 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ
ทุกประเภท ที�กฎหมายและบริษทักาํหนดไว ้อย่างไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ�นอยู่กบัผลการดาํเนินงาน 
กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอื�นๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 

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

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากที�ประชุมกรรมการครั� งที� 2 เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2556 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้
อนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2555 โดยมีรายละเอียดดงันี�   

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 280,575,712 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัฯ ในอตัรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั�งสิ�นไม่เกิน 280,575,712 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 
0.1429 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นอตัราการจา่ยปันผลร้อยละ 21.98 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2555 ทั�งนี� ใน
กรณีที�ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปัน
ผลในอตัราหุน้ละ 0.1429 บาท (ปี2554 บริษทังดการจ่ายเงินปันผลเนื�องจากบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัอยา่ง
รุนแรง) การจา่ยปันผลนี�  จา่ยจากกาํไรที�ไดสิ้ทธิประโยชน์จากกิจการที�ไดรั้บส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บการยกเวน้
ภาษี ซึ�งกาํหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลดงันี�  

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายหุ้นปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปีบญัชี 2555 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  

วาระที� 10 พิจารณาเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที� 9 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากที�ประชุมกรรมการครั�งที� 2 เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2556 อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 280,575,712 บาท (สองร้อยแปดสิบลา้นหา้แสนเจ็ดหมื�นหา้พนัเจด็ร้อยสิบสองบาท) เพื�อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลตามที�อนุมติัในวาระที� 9 จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,985,178,736 บาท (หนึ�งพนัเกา้ร้อยแปดสิบหา้ล้านหนึ� ง
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แสนเจด็หมื�นแปดพนัเจด็ร้อยสามสิบหกบาท) เป็นจาํนวน 2,265,754,448 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจ็ดแสนห้าหมื�น
สี�พนัสี�ร้อยสี�สิบแปดบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 280,575,712 หุ้น (สองร้อยแปดสิบลา้นหา้แสนเจ็ดหมื�นหา้พนั
เจด็ร้อยสิบสองหุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ�งบาท) เพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลตามวาะที� 9 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

วาระที� 11 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทตามวาระที� 10 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากที�ประชุมกรรมการครั�งที� 2 เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2556 อนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัตามที�อนุมตัิไวใ้นวาระที� 10 
ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อนี�  

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

 แบ่งออกเป็น  2,265,754,448 หุ้น  (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจ็ดแสนหา้หมื�นสี�พนัสี�
ร้อยสี�สิบแปดหุน้) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  (หนึ�งบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญัจาํนวน  2,265,754,448 หุ้น  (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจ็ดแสนหา้หมื�นสี�พนัสี�
ร้อยสี�สิบแปดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ   - หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแก้ไข
เพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที� 12 พิจารณาอนุมัติเปลี�ยนแปลงที�ตั"งสํานักงานใหญ่  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากที�ประชุมกรรมการครั� งที� 2 เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2556 อนุมติัเปลี�ยนแปลง
บา้นเลขที�สําหรับที�ตั�งสํานักงานใหญ่จาก เลขที� 142 หมู่ที� 5 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เป็น
เลขที� 141-142 หมู่ที� 5 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ทั�งนี� เพื�อเป็นการรวมสาํนกังานใหญ่ (SVI-1) 
และสาํนกังานสาขา (SVI-2) ซึ� งอยูติ่ดกนั ใหเ้ป็นสถานที�เดียวกนั เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และการประสานงาน
ดา้นต่างๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการเปลี�ยนแปลง
บา้นเลขที�สาํนกังานใหญ่ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 
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วาระที� 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงที�ตั"ง

สํานักงานใหญ่ ของบริษัทตามวาระที� 12 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากที�ประชุมกรรมการครั� งที� 2 เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2556 อนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 5. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงบา้นเลขที�สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ตามวาระที� 
12 โดยมีรายละเอียดดงัต่อนี�  

เดิม “ บา้นเลขที�สาํนกังานใหญ่ เลขที� 142 หมู่ที� 5 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ” 
แกไ้ขเป็น “เลขที� 141-142 หมู่ที� 5 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี” 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการ
แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 5. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงบา้นเลขที�สาํนกังานใหญ่ ของบริษทั
ตามวาระที� 12 ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

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

อนึ� งผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ที�จะแต่งตั�งบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั� งนี� โปรด
กรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�ง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) พร้อมสาํเนาบตัร
ประชาชนยื�นต่อบริษทัฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

สําหรับผูถื้อหุ้นที�ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถที�บริษทัฯ จัดให้ กรุณาแจ้งความจาํนงมาได้ที� โทรศัพท์
หมายเลข 02-963-9101 ต่อ 1804 หรือทางอีเมล ์thida@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 10 มา
ที�โทรสารหมายเลข 02-963-9109  
  

จึงเรียนมาเพื�อทราบ และเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้  
  
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
       โดยมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
 
 
       (นายพงษศ์กัดิU  โลห์่ทองคาํ)  
        ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  
  
 
 
  


