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20 มีนาคม 2557 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.    ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 
2. รายงานประจ าปี 2556 (CD-ROM) 
3. ประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระปี 2557 และไดรั้บการเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง  
4. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอ

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

ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) มีมติใหเ้รียกประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัศุกร์ท่ี 
25 เมษายน 2557 เวลา 09:30 น. ณ หอ้งประชุมคอนเวนชัน่ฮอลล ์สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ ถนนวภิาวดี-รังสิต หลกัส่ี กรุงเทพฯ  

 เพื่อพิจารณาและอนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2556 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2556 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามก าหนดเวลา ซ่ึง
รายงานการประชุมดงักล่าวไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีในเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ: ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานส าหรับผลงานประจ าปี 2556 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษทัฯไดร้วบรวมจดัท ารายงานเก่ียวกบักิจการดา้นต่างๆ และผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ดงัปรากฏรายละเอียด
ในรายงานประจ าปี 2556 ตามท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลงานประจ าปี 2556 
ของบริษทัฯ รายงานโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปี 2556 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
อิสระ (นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 จากบริษทัส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั) และ
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2556 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามนยัน้ี อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมา
รับต าแหน่งอีกได ้

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหนา้ นบัตั้งแต่ 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผา่นทางเวบ็ไซต ์ของ
บริษทัฯ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือขอเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 1 ท่าน ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นว่าผูถู้กเสนอช่ือยงัไม่มีคุณสมบติัท่ีจะมาช่วยเสริมเพ่ิมข้ึนจากกรรมการท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั 

ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีมีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ  

1. ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร  ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการบริษทั 

ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียมิไดร่้วมพิจารณา) ไดเ้สนอให้
พิจารณาและเสนอเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยพิจารณาความเหมาะสมทั้งในดา้น
คุณสมบติัตาม พ.ร.บ บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจน
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดแ้สดงตามเอกสารแนบ 3  

ทั้งน้ีส าหรับ ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร และนายตรีขวญั บุนนาค ซ่ึงเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงนั้น 
จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ย โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบั
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตาม
เอกสารแนบ 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าและไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควร
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เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร และนายตรีขวญั บุนนาค กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป
อีกวาระหน่ึง  

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมี
ขนาดของรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนั โดยไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ซ่ึงเป็นจ านวนเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 ซ่ึงท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 อนุมติัไวด้งัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัฯ : ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมรายคร้ัง ดงัน้ี 

รายละเอยีด ค่าตอบแทน
รายไตรมาส 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง  
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

โบนัสประจ าปี 

ประธานกรรมการ 150,000 บาท 30,000 บาท ข้ีนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
กรรมการ 100,000 บาท 20,000 บาท ข้ีนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม) ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมรายคร้ัง ดงัน้ี 

รายละเอยีด ค่าตอบแทน
รายไตรมาส 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง  
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

โบนัสประจ าปี 

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ และ
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2557 ตามรายละเอียดท่ี
เสนอดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการน าเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 ดงัน้ี 

อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯส าหรับปี 2557 ซ่ึงมีรายช่ือ
ผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปน้ี 

1) นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ 
2) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ 
3) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 
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โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดัจดัหาผูส้อบบญัชี
อนุญาตอ่ืนของบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดัท าหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ราย ดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ใดกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทั Globe Vision Company Limited (บริษทัยอ่ย) ไดใ้ชบ้ริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีบริษทัเช่นกนั 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) และมี
ค่าสอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาท
ถว้น) ค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีจ านวนสูงกว่าค่าสอบบญัชีปี 2556 เป็นจ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) แต่เท่ากบัค่า
สอบบญัชีปี 2555 เน่ืองจากปี 2556 ส านักงานสอบบญัชีลดค่าสอบบญัชีให้บริษทัฯเพ่ือช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภยั ซ่ึงค่า
สอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี 

หมายเหตุ : บริษทัส านกังาน เอินส์ แอนด์ ยงั จ ากดั ไดเ้ปล่ียนช่ือ เป็นบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เม่ือวนัท่ี 12 
กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัฯ มาตั้งแต่ปี 2545 โดยนายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ไดเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัฯ 
ตั้งแต่รอบปีบญัชี 2555 ซ่ึงไม่มีการถือหุ้น และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ : การคัดเลือกผู ้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา ภาระและปริมาณงาน ตลอดจนการหมุนเวียน
ผูส้อบบญัชีอยา่งถูกตอ้งตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต อีกทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการ
สอบบัญชีอย่างรอบคอบแลว้ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจึงสมควรพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีประจ าปี 2557 และ
ก าหนดค่าสอบบญัชี ตามท่ีเสนอดงักล่าวขา้งตน้  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรผลก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินส ารองต่างๆ
ทุกประเภท ท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อย่างไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน 
กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืนๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 

ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีก าไรสุทธิเป็นจ านวน 
1,617,038,076 ลา้นบาท (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเจ็ดลา้นสามหม่ืนแปดพนัเจ็ดสิบหกบาท) ประกอบดว้ยก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานจ านวน 554,022,167 (หา้ร้อยหา้สิบส่ีลา้นสองหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยหกสิบเจ็ดบาทถว้น) และเงินค่าสินไหมทดแทน
เพื่อชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยั จ านวน 1,063,015,909 บาท (หน่ึงพนัหกสิบสามลา้นหน่ึงหม่ืนห้าพนัเกา้ร้อยเกา้
บาทถว้น) เน่ืองจากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดเกบ็ไวเ้พ่ือใชใ้นการด าเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้
อนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 จ านวน 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นอตัราร้อยละ 60 ของผลก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานในปี 2556 และเป็นอตัราร้อยละ 20.83 ของผลก าไรสุทธิท่ีรวมเงินค่าสินไหมทดแทนเพ่ือชดเชยความเสียหายจาก
เหตุการณ์อุทกภยั ในปี 2556  
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แต่เน่ืองจาก บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง วนัท่ี 
30 กนัยายน 2556 ไปแลว้เป็นจ านวน 0.07 บาทต่อ 1 หุ้น เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2557 ดงันั้นบริษทัฯ จึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ใหอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

- เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการ
ลงทุน 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 าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 

- ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชี 2556 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  

วาระที ่8 พจิารณาลดทุนจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ช าระซ่ึงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลที่เป็นเศษของหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด
แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล จ านวน 2,567 หุ้น และลดทุนจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ช าระซ่ึงเหลือจากการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทคร้ังที่ 5 (ESOP 5) จ านวน 2,500 หุ้น รวมลดทุนเป็น
จ านวน 5,067 หุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 อนุมติัลดทุนจดทะเบียนท่ียงั
ไม่ไดช้ าระซ่ึงเหลือจากการจ่ายหุน้ปันผลท่ีเป็นเศษของหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล จ านวน 2,567 
หุ้น และลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดช้ าระซ่ึงเหลือจากการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัคร้ังท่ี 5 (ESOP 5) จ านวน 2,500 หุน้ รวมลดทุนเป็นจ านวน 5,067 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 
2,265,754,448 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยส่ีสิบแปดบาทถว้น) เป็นจ านวน 2,265,749,381 
บาท(สองพนัสองร้อยหกสิบห้าลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น) โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
จ  าหน่ายออกจ านวน 5,067 หุน้ (หา้พนัหกสิบเจด็หุน้) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามวาระที ่8 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีอนุมติัไวใ้นวาระท่ี 8 ขา้งตน้ 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อน้ี 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน  2,265,749,381 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจด็แสนส่ีหม่ืนเกา้พนั
สามร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น)  

 แบ่งออกเป็น 2,265,749,381 หุน้ (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจด็แสนส่ีหม่ืนเกา้พนั
สามร้อยแปดสิบเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  1 บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญัจ านวน 2,265,749,381 หุน้ (สองพนัสองร้อยหกสิบหา้ลา้นเจด็แสนส่ีหม่ืนเกา้พนั
สามร้อยแปดสิบเอด็หุน้)  

 หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้ (ศูนยหุ์น้) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 3 (SVI-W3) จ านวน 31,000,000 
หน่วย (สามสิบเอด็ล้านหน่วย) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั ในลกัษณะเสนอขายต่อประชาชน (Warrants PO) ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการคดัเลือกในคร้ัง
น้ี เป็นจ านวน 31,000,000 หน่วย (สามสิบเอด็ลา้นหน่วย) ซ่ึงเป็นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (SVI-W3) ของบริษทั 

ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ท่ีได้รับการคัดเลือก โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือให้กรรมการและพนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทัฯ และตอบแทนความตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละ
ในการท างาน อีกทั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างก าลงัใจ จูงใจ กระตุน้การปฏิบติังาน และรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการท างาน ให้ปฏิบติังานอยูก่บับริษทัต่อไปในระยะยาว อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัในอนาคต อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดรั้บเงินทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงซ้ือหุน้เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนอีกดว้ย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (SVI-W3) สามารถโอนเปล่ียนมือ/ซ้ึอขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
โดยการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัในคร้ังน้ี จะปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551 และ ทจ 34/2551 เร่ืองการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนกังาน รวมทั้งกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

รายช่ือของกรรมการท่ีได้รับการจัดสรร และรายละเอียดของโครงการ SVI-W3 ได้ผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ ส าหรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัในคร้ังน้ี ไม่มีพนกังานรายใดไดรั้บการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ตามรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามโครงการ SVI-W3 ท่ีไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 และฉบบัแกไ้ข วนัท่ี 24 มีนาคม 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) จ านวน 31,000,000 หน่วย (สามสิบเอด็ลา้นหน่วย) ให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทั ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที่ 11 พจิารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,749,381 
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บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเก้าพนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทถ้วน) เป็น 2,296,749,381 บาท (สองพนัสอง
ร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเก้าพนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 31,000,000 หุ้น 
(สามสิบเอด็ล้านหุ้น) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 อนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบส าคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,749,381 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบห้า
ลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น) เป็น 2,296,749,381 บาท (สองพนัสองร้อยเกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนส่ี
หม่ืนเกา้พนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น) โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 31,000,000 หุน้ (สามสิบเอด็ลา้นหุน้) มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามวาระที ่11 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีอนุมติัไวใ้นวาระท่ี 11
ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 2,296,749,381 บาท (สองพนัสองร้อยเกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนั
สามร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 2,296,749,381 หุน้ (สองพนัสองร้อยเกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนั
สามร้อยแปดสิบเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  1 บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญัจ านวน 2,296,749,381 หุน้  (สองพนัสองร้อยเกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนั

สามร้อยแปดสิบเอด็หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (ศูนยหุ์น้) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที่ 13 พจิารณาอนุมัตเิพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯอกี 2 ข้อ ตามรายละเอยีดข้างล่างนี ้

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 อนุมติัเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์
ของบริษทัฯอีก 2 ขอ้ ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี ซ่ึงการเพ่ิมวตัถุประสงค ์ดงักล่าว เพ่ือบริษทัฯ จะไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการผลิต
พลงังานไฟฟ้า หรือพลงังานทดแทน เพ่ือประหยดัตน้ทุนเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และเพ่ือเป็นการศึกษาลู่ทางลงทุนขยายธุรกิจ
ทางดา้นน้ีต่อไปในอนาคต  

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

 วตัถุประสงค์ขอ้ (22) ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้าทุกประเภท ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงัชีวมวล โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า โรงไฟฟ้าพลงัลม และ
โรงไฟฟ้าอ่ืน ๆ ทุกประเภท ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เสาไฟฟ้าและระบบการส่งกระแสไฟฟ้า 
หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองมือ ของใช ้และส่ิงอนัเป็นวสัดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเหล่านั้น”  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมัติ เพ่ิมเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯอีก 2 ขอ้ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที่ 14 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯตามวาระที ่13 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจากท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระท่ี 13 โดยเพ่ิม
วตัถุประสงคด์งักล่าวเป็นขอ้ 21 และ ขอ้ 22 ตามล าดบั 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับ การเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯตามวาระท่ี 13 ตาม
รายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที ่15 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

อน่ึงผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ีโปรด
กรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชนยืน่ต่อบริษทัฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถท่ีบริษทัฯ จัดให้  กรุณาแจ้งความจ านงมาได้ท่ี โทรศพัท์
หมายเลข 02-963-9101 ต่อ 1813 หรือทางอีเมล ์kingnapa@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 
10 มาท่ีโทรสารหมายเลข 02-963-9109  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้  
  

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
        โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
                                                                                     
       (นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า)  
         ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
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