
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 

 
 

บริษัท เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัที ่27 เมษายน 2560 
เวลา 09.30น. 

 
ณ ห้องประชุมคอนเวนช่ันฮอลล์  สถาบนัวจิัยจุฬาภรณ์ 

ถนนวภิาวด-ีรังสิต  หลกัส่ี  กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียน เวลา 07.30- 09.30น. 
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน 

กรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ด และหนังสือมอบฉันทะ (กรณมีอบฉันทะ)  
พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตน มาในวนัประชุมดว้ย  





 

27 มีนาคม 2560 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 
2. รายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบซีดี) 
3. ประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และไดรั้บการเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการอีกวาระหน่ึง กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่างลง และกรรมการท่ีไดรั้บการ
เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพ่ิม 

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 ากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนั
พฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต 
หลกัส่ี กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาและอนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ไดมี้การบนัทึกรายงานไว้
อย่างถูกตอ้งครบถว้นอีกทั้งไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ตลอดจนไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.svi.co.th) แลว้ ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวไดแ้นบมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 มีความถูก
ตอ้งและครบถว้น ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวตามท่ีเสนอ 
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วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รอบปีบัญชี 2559 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559ไดร้วบรวมและจดัท ารายงาน เก่ียวกบัขอ้มูล
ทางดา้นการเงินและเก่ียวกบักิจการดา้นต่างๆ ดงัปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบซีดี) ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงาน
และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2559  

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีอิสระ (นางก่ิงกาญจน์ อสัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 จากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากดั) และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดใน
รายงานประจ าปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปี 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดัแลว้ 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามนัยน้ีอาจ
ไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับต าแหน่งอีกได ้

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการ
สรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้ งแต่ 15 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอ
รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุมายงับริษทัฯ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีมีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ  
1. ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร  กรรมการอิสระ 
2. นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน
สมควร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เพราะเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมทั้งในดา้นคุณสมบติัตาม พ.ร.บ บริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และ
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ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ โดยรายละเอียดประวติั
ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือไดแ้สดงตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ทั้งน้ีทั้ง ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร และนายตรีขวญั บุนนาค ซ่ึงเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงนั้น 
จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบั
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด(โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
ตามเอกสารแนบ 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี) รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า และไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจ
มีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร และนายตรีขวญั บุนนาค กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัฯต่อไปอีกวาระหน่ึง  

วาระที่ 5  พจิารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เน่ืองดว้ย นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการบริษทัฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์ลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560  

คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไดส้รรหาบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือ
มาเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง และเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ
ผูท้รงคุณวุฒิมายงับริษทัฯ ตามท่ีประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงไดพิ้จารณาเสนอใหอ้นุมติั
แต่งตั้ง นางพิศมยั  สายบวั เป็นกรรมการบริษทัฯ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 
ด้วยเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจเก่ียวกับการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจ
หลากหลายประเภทมานานหลายปี โดยรายละเอียดประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือไดแ้สดงตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเป็น
เอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้ง นางพิศมยั สายบวั เป็นกรรมการบริษทัแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง โดยมีวาระเท่ากบัวาระท่ี
เหลือจากกรรมการท่ีลาออกก่อนครบก าหนดตามวาระ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เก่ียวกบัการ
แต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 1.1 (2)  คณะกรรมการพิจารณาแลว้จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัเิพิม่กรรมการบริษทัฯ จาก 6 ท่านเป็น 7 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิม่ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทั เสนอแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมจาก 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน เพ่ือให้มีกรรมการท่ีมี
ความรู้ความสามารถหลากหลายข้ึน เน่ืองจากกิจการของบริษทัไดข้ยายไปมาก  

คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไดส้รรหาบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือ
มาเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ และเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิมายงับริษทัฯ ตามท่ี
ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ เป็นกรรมการบริษทัฯ 
และกรรมการอิสระ ส าหรับต าแหน่งกรรมการท่ีเพ่ิม ดว้ยเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากธุรกิจขนาด
ใหญ่ ซ่ึงมิไดแ้ข่งขนักบักิจการของบริษทั  โดยรายละเอียดประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือไดแ้สดงตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ทั้งน้ีคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบัหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนก าหนด ตามรายละเอียดของคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเป็น
เอกฉนัทเ์ห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเพ่ิมกรรมการบริษทัฯ จาก 6 ท่านเป็น 7 ท่าน และแต่งตั้ง นาย
ประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์ เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ ส าหรับต าแหน่งกรรมการท่ีเพ่ิม โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2560  

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขกรรมการผู้มอี านาจในการลงนามแทนบริษทัฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เน่ืองจากกิจการของบริษทัฯ ขยายตวัเติบโตข้ึน เพ่ือให้มีจ านวนกรรมการอิสระท่ีไม่ท าหน้าท่ี
จดัการของบริษทั หรือบริษทัในเครือ โดยเป็นกรรมการอิสระท่ีมีอ านาจควบคุม และแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระเพ่ิมข้ึน
อีก 1 คน  จึงเสนอให้พิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ  านาจในการลงนามผูกพนัตามหนงัสือรับรองของบริษทัฯ 
ดงัน้ี 

อ านาจปัจจุบนั: นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า และ นายวีรพนัธ์ พูลเกษ ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

แกไ้ขผูมี้อ  านาจลงนามใหม่เป็น:  นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า และ นางพิศมยั สายบวั ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรา
ส าคญัของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ  านาจในการลงนามผกูพนัตามหนงัสือรับรองของบริษทัฯ ดงักล่าว 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2560 โดยไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาดของรายไดแ้ละ
ผลประกอบการท่ีใกล้เคียงกัน ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ
พิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เกา้
ลา้นบาทถว้น) ส าหรับกรรมการ 7 ท่าน เพ่ิมจากปี 2559 จ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)  ตามมติท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ไดอ้นุมติัไวคื้อจ านวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) 
ส าหรับกรรมการ 6 ท่านโดยมีค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบ้ียประชุม ในอตัราคงเดิมเท่ากบัค่าตอบแทนปีก่อน ตาม
รายละเอียดขา้งล่างน้ี 

คณะกรรมการบริษทัฯ : ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนรายไตรมาส และ เบ้ียประชุมรายคร้ัง ดงัน้ี 

รายละเอยีด ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

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 ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม) ให้ไดรั้บ
ค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบ้ียประชุมรายคร้ัง ดงัน้ี 

รายละเอยีด 
ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

โบนัสประจ าปี 

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

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) จ านวน 31 ลา้นหน่วยใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการตอบแทนกรรมการและพนกังาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจใหป้ฏิบติังานกบับริษทัฯ ต่อไป  

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ยกเวน้นางพิศมยั สายบวั และนายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์จะไดรั้บจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) อีกร้อยละ 20 ของจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งหมด คือท่านละ 
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200,000 หน่วย คิดเป็นเงิน จ านวน 192,276 บาท (ค านวณจากราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยนักการเงินอิสระท่ีหน่วยละ 
0.96138 บาท) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 
และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560 ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ซ่ึงได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้โดยแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

1) นาย โสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182 หรือ 
2) นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ 
3) นาง ก่ิงกาญจน ์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4496 หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปีบญัชี 2559) 
4) นางสาว รุ้งนภา   เลิศสุวรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือ 
5) นาย ชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ 
6) นางสาว พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ 
7) นางสาว สุมนา  พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5872  

โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีอนุญาตอ่ืนของบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดัท าหนา้ท่ีตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
แทน 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนสองหม่ืนบาทถว้น) 
และมีค่าสอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้า
หม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงค่าสอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี  

ค่าตรวจสอบบญัชี ปี 2560 ดงักล่าวขา้งตน้ มากกวา่ค่าสอบบญัชีปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 320,000 บาท (สามแสน
สองหม่ืนบาทถว้น) เน่ืองดว้ยบริษทัฯมีบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนในการตรวจสอบงบการเงินรวม 

 หมายเหตุ:  ผูส้อบบญัชีทั้ง 7 ราย ตามรายช่ือขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาประวติัการท าหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีแต่ละราย
เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั สามารถหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้งตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนฯว่าดว้ยเร่ืองการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี อีกทั้งมีมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบ
บญัชี มีทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีของบริษทัในอุตสาหกรรมและขนาดของ
สินทรัพย์ใกลเ้คียงกัน อีกทั้ งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และอนุมติัจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ตามท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติั แต่งตั้ ง นาย โสภณ   เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาว อรวรรณ  
เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 หรือ นาง ก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 4496 หรือ นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นาย ชยพล  ศุภเศรษฐ
นนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
4521 หรือ นางสาวสุมนา  พนัธ์พงษส์านนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 และอนุมติัเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
1,920,000 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนสองหม่ืนบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงค่าสอบบัญชีน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการ
ตรวจสอบบญัชี ซ่ึงเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติัโดยทัว่ไป  

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2553 ไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักเงินส ารองต่างๆ 
ทุกประเภท ท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อย่างไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน 
กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืนๆ ในการบริหารงานของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นก าไรสุทธิจ านวน 
1,602,672,639 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยสองลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนสองพนัหกร้อยสามสิบเกา้บาทถว้น) และก าไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะของบริษทัฯจ านวน 1,614,971,114 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยสิบส่ีลา้นเกา้แสนเจ็ดหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยสิบส่ี
บาทถว้น) โดยงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ประกอบดว้ยก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 322,938,468 บาท (สามร้อย
ยี่สิบสองลา้นเกา้แสนสามหม่ืนแปดพนัส่ีร้อยหกสิบแปดบาทถว้น) โดยไม่รวมเงินรับค่าสินไหมทดแทนเพ่ือชดเชยความ
เสียหายจากอคัคีภยัจ านวน 1,292,032,646 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยเกา้สิบสองลา้นสามหม่ืนสองพนัหกร้อยส่ีสิบหกบาท
ถว้น)  
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ดว้ยบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดเก็บไวเ้พ่ือใชใ้นการด าเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดมี้มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 เห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 จ านวน 0.08 บาทต่อหุน้ 
คิดเป็นเงินประมาณ 181.3 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 56 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ 
ส าหรับปี 2559 และเป็นอตัราร้อยละ 11 ของผลก าไรสุทธิเฉพาะบริษทัฯ ท่ีรวมรายการพิเศษแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชนจ์ากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน 
จากบตัรส่งเสริมเลขท่ี  5152(2)/2556 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษี 

- วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล (XD) วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 
- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560  
- วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 
- โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 

 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้า
ของก าไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานในรอบปีบญัชี 2559 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  

วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้ 
หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามท่ีระบุในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้โดยใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ ข แบบใดแบบหน่ึง ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 และยื่นต่อบริษทัฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุม ส่วนผูถื้อ
หุน้ต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นโปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค . โดยดาวน์
โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.svi.co.th   พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท   

ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 มาแสดงเพ่ือลงทะเบียน
ก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามท่ีก าหนดในรายการเอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิ
ในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบั
บริษทั ดงัรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

ส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีประสงคจ์ะเดินทางมาประชุมดว้ยรถท่ีบริษทัฯจดัให ้กรุณาแจง้ความจ านง
มาไดท่ี้ โทรศพัท์หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1804 หรือทางอีเมล ์yaowanat@svi.co.th หรือ ส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วม
ประชุมตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 11 มาท่ีโทรสารหมายเลข 02-105-0466 
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 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯไดเ้ปิดใหล้งทะเบียน
ไดต้ั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นตน้ไป  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 
 

                                                                                                                    
-นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า-   
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
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