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20 มีนาคม 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนั ท่ี  27 เมษายน 2561 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2. รายงานประจ าปี 2561 พร้อมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ในรูปแบบ CD-ROM (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 

3. ขอ้มูลประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง  

4. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 
5. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
6. เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  
7. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
9. แผนท่ีตั้งของสถานท่ีจดัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น  ณ  ห้องบอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น 

พลสั แวนดา แกรนด ์ถนนแจง้วฒันะ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
10. แผนท่ีจุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางดว้ยรถท่ีบริษทัฯ จดัให ้
11. แบบตอบรับการใชบ้ริการรถรับส่ง 
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนั
ศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 07.30 น.) ณ หอ้งบอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสทเ์วสเทิร์น พลสั แวนดา 
แกรนด์ ถนนแจ้งวฒันะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี  (แผนท่ีสถานท่ีประชุมฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 9) เพื่อ
พิจารณาและอนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi-hq.com) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดต้รวจทานความถูกตอ้ง หรือขอแกไ้ขรายงานการ
ประชุม ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561  ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการ
ประชุมดงักล่าว 

2. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2562 เพ่ิมเติม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไดเ้ผยแพร่สิทธิ
และขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi-hq.com) 

3. ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเร่ืองเพื่อเป็นวาระการประชุม  

หมายเหตุ: 

 

http://www.svi-hq.com/
http://www.svi-hq.com/
http://www.svi-hq.com/
http://www.svi-hq.com/
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ไดมี้การบนัทึกรายงานไว้
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น  อีกทั้งไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi-hq.com) แลว้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและครบถว้นตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการ
ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดร้วบรวมและจดัท า
รายงาน เก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นการเงินและเก่ียวกบักิจการดา้นต่างๆ ดงัปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 
2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ในรูปแบบ CD-ROM  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้ท่ี
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 2561 

หมายเหต:ุ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ก าหนดบริษทั ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และ
เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอิสระ (นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากัด) และได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
รายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ในรูปแบบ CD-ROM  
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โดยมีสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนรวม ดงัน้ี       
                                                                                                                                        หน่วย : ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงนิ ปี 2561 ปี 2560  ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 10,423 8,858  รายไดจ้ากการขาย 15,610 12,426 
สินทรัพยร์วม 12,905 11,313  รายไดร้วม 15,792 12,682 
หน้ีสินหมุนเวยีน 4,547 3,152  ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัค่าใชจ่้ายทาง 878 552 
หน้ีสินรวม 5,264 4,068  การเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   
ส่วนของผูถื้อหุน้ 7,641 7,245  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 803 491 
ทุนจดทะเบียน 2,297 2,297     
ทุนท่ีช าระแลว้ 2,266 2,266     
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 
                                                                                                                                                หน่วย : ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงนิ ปี 2561 ปี 2560  ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 8,950 7,362  รายไดจ้ากการขาย 11,912 9,530 
สินทรัพยร์วม 11,435 9,769  รายไดร้วม 12,119 9,717 
หน้ีสินหมุนเวยีน 3,723 2,391  ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัค่าใชจ่้ายทาง 760 547 
หน้ีสินรวม 3,816 2,490  การเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   
ส่วนของผูถื้อหุน้ 7,619 7,279  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 743 512 
ทุนจดทะเบียน 2,297 2,297     
ทุนท่ีช าระแลว้ 2,266 2,266     
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ของ บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวอรวรรณ 
เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ และเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี
ของบริษทัและบริษทัย่อย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เน่ืองจากเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป และผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดัแลว้ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 ก าหนดให้ในการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามนยัน้ีอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกได ้

 ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการจ านวนทั้งหมด 7 ท่าน ดงันั้น ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
คร้ังน้ี กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งส้ิน 2 ท่าน ดงัน้ีคือ 

  รายช่ือกรรมการ   ต าแหน่ง 
1. นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า  กรรมการ 
2. นางพิศมยั สายบวั   กรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาฯเป็นการล่วงหนา้  ระหวา่งวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 โดยประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นเสนอรายช่ือ
ผูท้รงคุณวฒิุมายงับริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย มีความเห็นวา่บุคคลทั้ง 2 ท่านสมควร 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เพราะเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมทั้งในดา้นคุณสมบติัตาม พ.ร.บ บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ร.บ 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษทัฯ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงเป็นกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตาม
วาระ ไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า และนางพิศมยั สายบวั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึง โดยทั้ งสองท่าน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน และไม่มี
ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติ
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  ซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ซ่ึง
ได้ท าการเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาดของรายได้และผล
ประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ผลการปฏิบติังานภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
ภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม   จึงเห็นสมควรน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
9,000,000 บาท (เก้าลา้นบาทถว้น) เท่ากับท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ได้อนุมติัไว ้โดยมีรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ : ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมรายคร้ัง ดงัน้ี 

รายละเอยีด ค่าตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชุมรายคร้ัง     
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

โบนัสประจ าปี 

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

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

รายละเอยีด ค่าตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะกรรมการ            
ที่เข้าประชุม) 

โบนัสประจ าปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท   30,000 บาท/คน ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
กรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท   20,000 บาท/คน ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ประธานกรรมการสรรหา 
และ ก าหนดค่าตอบแทน 

ไม่มี 30,000 บาท/คน ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า  แ ล ะ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

ไม่มี 20,000 บาท/คน ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนอืน่ๆ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ยกเวน้นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ นายวีระยุทธ สัจพนัโรจน์ และ นางพิศมยั สายบัว  
ไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) อีกร้อยละ 20 ของจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งหมด 
คือท่านละ 200,000 หน่วย คิดเป็นเงิน จ านวน 192,276 บาท (ค านวณจากราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยนกัการเงินอิสระท่ีหน่วยละ 
0.96138 บาท) 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 
และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดท่ี
เสนอดงักล่าวขา้งตน้ 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

ในวาระน้ีกรรมการอิสระ ผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น นายตรีขวญั บุนนาค ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจาก
กรรมการท่านอ่ืน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยเสนอแต่งตั้งบริษทัส านักงานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 
2562 ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปน้ี 

1) นาย โสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182 หรือ 
2) นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ 
3) นาง ก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4496 หรือ 
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  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดัจดัหาผูส้อบบญัชีอนุญาต
อ่ืนของบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ขา้งตน้ได ้

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองลา้นห้าแสนบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชี
พิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) และค่าสอบ
บญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี  

ค่าตรวจสอบบญัชี ปี 2562 มากกวา่ค่าสอบบญัชีปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถว้น) เน่ืองดว้ยบริษทัฯ
มีบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนในการตรวจสอบงบการเงินรวม 
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ค่าสอบบญัชี 

(หน่วย:บาท) 

ปี 2560 

(ผูส้อบบญัชี :  
ส านกังาน อีวาย จ  ากดั) 

ปี 2561 

(ผูส้อบบญัชี :  
ส านกังาน อีวาย จ  ากดั) 

ปี 2562 

(เสนอผูส้อบบญัชี : 
ส านกังาน อีวาย จ  ากดั) 

ค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี และ
รายไตรมาส (Audit Fee) 

1,920,000 2,100,000 2,500,000 

ค่ าส อบ บัญ ชี พิ เศ ษ ส าห รับ สิ ท ธิ แล ะ
ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

250,000 250,000 250,000 

หมายเหตุ:  ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ เป็นผูต้รวจสอบใหบ้ริษทัฯ จ านวน 1 ปี คือรอบปีบญัชี 2561  

บริษทั SVI Austria GmbH ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในยโุรป มีผูส้อบบญัชีจากส านกังานในเครือเดียวกนั ส าหรับบริษทัยอ่ยอ่ืนๆ 
คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาประวติัการท าหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีแต่ละรายเพ่ือให้
มัน่ใจวา่ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั สามารถหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนฯวา่
ด้วยเร่ืองการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี อีกทั้ งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีของบริษทัในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพยใ์กลเ้คียงกนั อีกทั้งความ
เหมาะสมของค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และอนุมติัจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ตามท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติั แต่งตั้ง นาย โสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริ
กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 หรือ นาง ก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 หรือ 
นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นาย ชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ นางสาวสุมนา  พนัธ์พงษส์า
นนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 ของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 
2562 และอนุมติัเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองลา้นห้าแสนบาทถว้น) และมีค่าสอบ
บญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) และค่า
สอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี  ซ่ึงเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติัโดยทัว่ไป  

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับอนุมัติโดยท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2553 ได้ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักเงินส ารองต่างๆ ทุก
ประเภท ท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด 
แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืนๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นก าไรสุทธิจ านวน 
802,856,428 บาท ( แปดร้อยสองลา้นแปดแสนห้าหม่ืนหกพนัส่ีร้อยยี่สิบแปดบาทถว้น) และก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของ
บริษทัฯจ านวน 742,758,401 บาท ( เจ็ดร้อยส่ีสิบสองลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนแปดพนัส่ีร้อยเอด็บาทถว้น)  

ด้วยบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องส ารองเงินสดเก็บไวเ้พ่ือใช้ในการด าเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดมี้มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 พิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ให้อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 238.7 ลา้นบาท 
(ไม่นับรวมหุ้นซ้ือคืน) หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 32 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ ส าหรับปี 2561โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน จาก
บตัรส่งเสริมเลขท่ี 5152(2)/2556 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษี 

 วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562  

 โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นท่ีเรียบร้อย   

ส าหรับขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (ลา้นบาท) 743 512 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) ไม่นบัรวมหุน้ซ้ือคืน 2,170 2,215 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.11 0.083 
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 238.7 183.9 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)  32 36 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานในรอบปีบญัชี 2561 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 
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หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ( Record Date ) ในวนั
พฤหสับดีท่ี 11 มีนาคม 2562  

 บริษทัจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลสั แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวฒันะ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี โดยบริษทัจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมคร้ังน้ี โดยการเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงบริษทัไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข 
และแบบ ค. ซ่ึงแบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุ้น) รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี หรือท่านผู ้
ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (download) หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวขา้งตน้ ไดจ้ากทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.svi-hq.com โดย
ใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้
ได ้โดยขอ้มูลและประวติักรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ทั้งน้ีขอความร่วมมือจากท่านไดโ้ปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษทัภายในวนัท่ี 20 
เมษายน 2562 โดยส่งมาท่ี ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 141-142 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.
ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  

ท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
ทุกท่านพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชุม พร้อมทั้ งแนบเอกสาร
ประกอบตามท่ีก าหนดในรายการเอกสาร/หลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ปรากฎ
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมฉบบัน้ี โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทั ดงัรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีประสงคจ์ะเดินทางมาประชุมดว้ยรถท่ีบริษทัฯ จดัให้กรุณาแจง้ความจ านงมาไดท่ี้ 
โทรศพัท์หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1813 หรือทางอีเมล ์panita@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุมปรากฎตามส่ิงท่ี
ส่งมาด้วย 11  มาท่ีโทรสารหมายเลข 02-105-0466 

 

 

 

http://www.svi-hq.com/
http://www.svi-hq.com/
mailto:panita@svi.co.th
mailto:panita@svi.co.th
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 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

                                                                                                                    
 
-นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า-   
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
 
 
 

อน่ึง ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี 
www.svi-hq.com ภายใต้หัวขอ้ “นักลงทุนสัมพนัธ์” > “การประชุมผูถื้อหุ้น” ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป และสามารถส่งค าถามเก่ียวกับ
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ล่วงหน้าไดท่ี้ ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 141-142 หมู่ 5 สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือทางอีเมลล ์ir@svi.co.th  
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