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28 มีนาคม 2559 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 
2. รายงานประจ าปี 2558 (ในรูปแบบซีดี) 
3. ประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และไดรั้บการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีก

วาระหน่ึง และกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง 
4. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม  
7. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
9. แผนท่ีตั้งของสถานท่ีประชุม 
10. แผนท่ีจุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางดว้ยรถท่ีบริษทัฯ จดัให ้
11. แบบตอบรับการใชบ้ริการรถรับส่ง 
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 
28 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน่ฮอลล ์สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ ถนนวภิาวดี-รังสิต หลกัส่ี กรุงเทพฯ เพื่อ
พิจารณาและอนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2558 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นอีกทั้งไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนได้
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi.co.th) แลว้ ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ัง
น้ีในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 มีความถูกตอ้งและ
ครบถว้น ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวตามท่ีเสนอ 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2558 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558ไดร้วบรวมและจดัท ารายงาน เก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้น
การเงินและเก่ียวกบักิจการดา้นต่างๆ ดงัปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2558 (ในรูปแบบซีดี) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานและ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2558  

หมายเหตุ: วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีอิสระ (นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั) และ
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดัแลว้ 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามนยัน้ีอาจไดรั้บเลือกให้
กลบัมารับต าแหน่งอีกได ้

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหนา้ นบัตั้งแต่ 12 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
(www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุมายงับริษทัฯ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีมีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ  

1. ดร.ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์  กรรมการอิสระ 
2. นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า  กรรมการบริษทั 
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อย่างไรก็ดี ดร. ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นกรรมการบริษทัมาหลายวาระได้แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะไม่กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง อีกทั้ งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเปิดโอกาสให้
กรรมการผูมี้ความรู้ความสามารถท่านอ่ืนมาเป็นกรรมการในคณะน้ีต่อไป โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย มีความเห็นวา่เห็นสมควรพิจารณาและ
เสนอเลือก นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยพิจารณาความเหมาะสมทั้งในดา้นคุณสมบติั
ตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดอ่ืนๆ เก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ โดย นาย
พงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า ซ่ึงถูกเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงนั้นจะด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม โดย
รายละเอียดประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือไดแ้สดงตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสม เพ่ือมาเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง และเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือ
ผูท้รงคุณวุฒิมายงับริษทัฯ ตามท่ีประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน  
เป็นกรรมการบริษทัฯ และ กรรมการอิสระ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง ดว้ยเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ด้านกฎหมายและธุรกิจหลากหลายประเภทมานานมากกว่า 20 ปี  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมิได้แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ โดย
รายละเอียดประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือไดแ้สดงตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ทั้งน้ีคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนด ตามรายละเอียดของคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน แทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง โดยให้มี
ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559  

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดย
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ไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาดของรายไดแ้ละผลประกอบการ
ท่ีใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ผลการปฏิบติังานภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์
เศรษฐกิจโดยรวมเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ซ่ึงเป็นจ านวนเท่ากบัท่ีไดรั้บ
อนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัฯ : ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมรายคร้ัง ดงัน้ี 

รายละเอยีด ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้

ประชุม) 

โบนัสประจ าปี 

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

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม) ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน
และเบ้ียประชุมรายคร้ัง ดงัน้ี 

รายละเอยีด 
ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้

ประชุม) 
โบนัสประจ าปี 

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

ค่าตอบแทนอืน่ๆ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) จ านวน 31 ล้านหน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่ามี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการตอบแทนกรรมการและพนกังาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจใหป้ฏิบติังานกบับริษทัฯ ต่อไป  

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกท่านจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 
(SVI-W3) อีกร้อยละ 20 ของจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งหมด คือท่านละ 200,000 หน่วย คิดเป็นเงิน จ านวน 192,276 บาท (ค านวณ
จากราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยนกัการเงินอิสระท่ีหน่วยละ 0.96138 บาท) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ และ
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ
ดงักล่าวขา้งตน้ 



หนา้ 5 
 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้โดยแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

1) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปีบญัชี 2558) 

2) นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 หรือ 
3) นายโสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ 
4) นางก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ
ส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ได ้ 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ราย ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์ใดกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชี
พิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงค่าสอบ
บญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี  

ค่าตรวจสอบบญัชี ปี 2559 ดงักล่าวขา้งตน้ มากกวา่ค่าสอบบญัชีปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 230,000 บาท (สองแสนสาม
หม่ืนบาทถว้น) เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการท่ีบริษทัฯ ไดมี้การมีควบรวมกิจการกบับริษทัในยโุรป 

 หมายเหตุ:  ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาประวติัการท าหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีแต่ละรายเพ่ือให้
มัน่ใจวา่ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั สามารถหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนฯ
ว่าด้วยเร่ืองการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี อีกทั้ งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีของบริษทัในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพยใ์กลเ้คียงกนั อีกทั้ ง
ความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และอนุมติัจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ตามท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติั แต่งตั้ ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ นางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 หรือ นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางก่ิง
กาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 ของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 และอนุมติัเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนบาท
ถว้น) และมีค่าสอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนหา้หม่ืน
บาทถว้น) ซ่ึงค่าสอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี ซ่ึงเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติัโดยทัว่ไป  

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
2553 ไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภท ท่ี
กฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด แผนการ
ลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืนๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ในรอบปีบญัชี 2558 บริษทัฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นก าไรสุทธิจ านวน 2,029,149,971 
บาท (สองพนัยี่สิบเกา้ลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถว้น) และก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
จ านวน 2,031,300,395 บาท (สองพนัสามสิบเอ็ดลา้นสามแสนสามร้อยเกา้สิบห้าบาทถว้น) โดยงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
ประกอบดว้ยก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 546,389,040 บาท (หา้ร้อยส่ีสิบหกลา้นสามแสนแปดหม่ืนเกา้พนัส่ีสิบบาทถว้น)  
โดยไม่รวมเงินรับค่าสินไหมทดแทนเพ่ือชดเชยความเสียหายจากอคัคีภยัจ านวน 1,643,309,889 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยส่ีสิบสาม
ลา้นสามแสนเกา้พนัแปดร้อยแปดสิบเกา้บาทถว้น) และบนัทึกค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยัเพ่ิมเติม จ านวน 158,398,534 บาท 
(หน่ึงร้อยหา้สิบแปดลา้นสามแสนเกา้หม่ืนแปดพนัหา้ร้อยสามสิบส่ีบาทถว้น)  

ด้วยบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องส ารองเงินสดเก็บไวเ้พ่ือใช้ในการด าเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดมี้มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 พิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ใหอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 จ านวน 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 181.3 ลา้นบาท  
คิดเป็นอตัราร้อยละ 33.17 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ ส าหรับปี 2558 และเป็นอตัราร้อยละ 8.92 ของผล
ก าไรสุทธิเฉพาะบริษทัฯ ท่ีรวมรายการพิเศษแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน จาก

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 5152 (2)/2556 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษี 

- วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล (XD) วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 

- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559  

- วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

- โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 



หนา้ 7 
 

 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไร
สุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ในรอบปีบญัชี 2558 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้ หรือ 
กรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง ตามท่ีระบุในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้โดยใชห้นงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ก หรือ ข แบบใดแบบหน่ึง ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 และยื่นต่อบริษทัฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุม ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึง
แต่งตั้ งให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค . โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ไดท่ี้เวบ็ไซดข์องบริษทัฯ www.svi.co.th   พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท   

ขอใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนั
ประชุมหรือในวนัประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามท่ีก าหนดในรายการเอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ดงัรายละเอียด
ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

ส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีประสงคจ์ะเดินทางมาประชุมดว้ยรถท่ีบริษทัฯ จดัใหก้รุณาแจง้ความจ านงมาไดท่ี้ 
โทรศพัท์หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1813 หรือทางอีเมล ์kingnapa@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุมตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 10 มาท่ีโทรสารหมายเลข 02-105-0466 

 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนได้
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นตน้ไป  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

                                                                                                                    
(นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า)   

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
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