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20 กุมภาพนัธ ์2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้นบริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  26 เมษายน 2562 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2. รายงานประจ าปี 2562 พร้อมงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 

3. ข้อมูลประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง  

4. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
5. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น 
6. เอกสาร/หลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น  
7. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
9. แผนท่ีตั้งของสถานท่ีจดัการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้น  ณ  ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  

ตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 
10. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางดว้ยรถท่ีบริษทัฯ จดัให้ 
11. แบบตอบรับการใชบ้ริการรถรับส่ง 
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนั
ศุกร์ท่ี  20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 07.30 น.) ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ตลาดบางเขน 
เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ(แผนท่ีสถานท่ีประชุมฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9) เพื่อพิจารณาและอนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi-hq.com) เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดต้รวจทานความถูกตอ้ง หรือขอแกไ้ขรายงานการ
ประชุม ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการ
ประชุมดงักล่าว 

2. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563 เพ่ิมเติม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ ตั้งแตว่นัท่ี 16 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 โดยไดเ้ผยแพร่สิทธิ
และขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi-hq.com) 

3. ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพื่อเป็นวาระการประชุม  

หมายเหตุ: 

 

http://www.svi-hq.com/
http://www.svi-hq.com/
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วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ไดจ้ดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ไดมี้การบนัทึกรายงานไว้
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น  อีกทั้งไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษทัฯ (www.svi-hq.com) แลว้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและครบถว้นตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

หมายเหตุ: วาระน้ีต้องผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดร้วบรวมและจดัท า
รายงาน เก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นการเงินและเก่ียวกบักิจการดา้นต่างๆ ดงัปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 
2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ในรูปแบบ QR-Code  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้ท่ี
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 2562 

หมายเหตุ: วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นรายงานให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

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

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีอิสระ (นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั) และ
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 2562 
ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ในรูปแบบ QR-Code   
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โดยมีสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนรวม ดงัน้ี       
                                                                                                                                             
หน่วย : ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงิน ปี 2562 ปี 2561  ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ปี 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 8,955 10,423  รายไดจ้ากการขาย 14,962 15,610 
สินทรัพยร์วม 11,333 12,905  รายไดร้วม 15,242 15,792 
หน้ีสินหมุนเวียน 5,061 4,547  ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัค่าใชจ้่ายทาง 477 878 
หน้ีสินรวม 7,866 5,264  การเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้   
ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,467 7,641  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 372 803 
ทุนจดทะเบียน 2,297 2,297     
ทุนท่ีช าระแลว้ 2,267 2,266     
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 
                                                                                                                                                หน่วย : ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงิน            ปี 2562 ปี 2561  ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ปี 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน           7,461 8,950  รายไดจ้ากการขาย 11,511 11,912 
สินทรัพยร์วม            10,043 11,435  รายไดร้วม 11,773 12,119 
หน้ีสินหมุนเวียน           4,307 3,723  ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัค่าใชจ้่ายทาง 373 760 
หน้ีสินรวม            6,625 3,816  การเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้   
ส่วนของผูถื้อหุ้น             3,418 7,619  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 322 743 
ทุนจดทะเบียน             2,297 2,297     
ทุนท่ีช าระแลว้             2,267 2,266     
 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินประจ าปี 2562 ของ บริษทั เอสวีไอ จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 
จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั แลว้ และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุ้นพจิารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี
ของบริษทั  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ
ผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดัแลว้ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 2562  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนังสือเชิญ
ประชุมฉบบัน้ี 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

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

 ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการจ านวนทั้งหมด 7 ท่าน ดงันั้น ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
คร้ังน้ี กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งส้ิน 2 ท่าน ดงัน้ีคือ 

  รายช่ือกรรมการ   ต าแหน่ง 
1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ  
2. นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาฯเป็นการล่วงหน้า  ระหว่างวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 โดยประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นเสนอรายช่ื อ
ผูท้รงคุณวุฒิมายงับริษทัฯ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านสมควร 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เพราะเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมทั้งในดา้นคุณสมบติัตาม พ.ร.บ บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ร.บ 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และข้อก าหนดอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงเป็นกรรมการท่ีจะพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ ไดพิ้จารณาและมีมติเห็นชอบการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการกลัน่กรองและสรรหาของ
บริษทัฯ และไดมี้การพิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ ทั้งสองท่านสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญ
สัมพนัธ์และนายตรีขวญั บุนนาค กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยทั้งสองท่าน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน และไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ข้อมูล
ประวัติกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

หมายเหตุ: วาระน้ีต้องผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
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วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล: เน่ืองดว้ย 
1. นางพิศมยั สายบวั ไดแ้สดงเจตนารมยล์าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป และ 
2. นาย วีระยทุธ สัจพนัโรจน์และนายวีรพนัธ์ พลูเกษ ไดแ้สดงเจตนารมยล์าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ ก่อน

ครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป  
คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไดส้รรหาบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อ

มาเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จึงไดพ้ิจารณาเสนอใหอ้นุมติัแต่งตั้ง 

1. นายโสภณ บุณยรัตพนัธุ์  เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ แทนนางพิศมยั สายบวัโดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป  

2. นางประถมาภรณ์ สวสัด์ิชูโต เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระแทนนาย วีระยทุธ สัจพนัโรจน์ โดย
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป  

3. นายชชัวาล เอ่ียมศิริ เป็นกรรมการบริษทัฯ แทนนายวีรพนัธ์ พลูเกษ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 
2562 เป็นตน้ไป 

ดว้ยบุคคลทั้งสามเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นบญัชี การเงิน กฎระเบียบต่างๆ ของตลาด
หลกัทรัพย ์และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มี

มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง 

1. นายโสภณ บุณยรัตพนัธุ์  เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ แทนนางพิศมยั สายบวั ท่ีลาออกก่อน
ครบก าหนดตามวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป  

2. นางประถมาภรณ์ สวสัด์ิชูโต  (Mrs. Pratamaporn Svasti-Xuto) เป็นกรรมการบริษทัฯ กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ แทนนาย วีระยุทธ สัจพนัโรจน์ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป และ

อนุมติัแต่งตั้งนายชัชวาล เอ่ียมศิริ เป็นกรรมการบริษทัฯแทนนายวีรพนัธ์ พูลเกษ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 

พฤศจิกายน 2562  
โดยให้มีวาระเท่ากบัวาระท่ีเหลือจากกรรมการท่ีลาออกก่อนครบก าหนดตามวาระ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 1.1 (2) 

หมายเหตุ: วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
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วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ซ่ึง
ได้ท าการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาดของรายได้และผล
ประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ผลการปฏิบติังานภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
ภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม   จึงเห็นสมควรน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับท่ีประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้อนุมัติไว ้โดยมีรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ : ให้ไดรั้บค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมรายคร้ัง ดงัน้ี 

รายละเอียด ค่าตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชุมรายคร้ัง     
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

โบนัสประจ าปี 

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

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

รายละเอียด ค่าตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะกรรมการ            
ที่เข้าประชุม) 

โบนัสประจ าปี 

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

ไม่มี 30,000 บาท/คน ขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

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

ไม่มี 20,000 บาท/คน ขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนอื่นๆ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (SVI-W3) 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ยกเวน้นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ นายวีระยุทธ สัจพนัโรจน์ ไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 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 2563 ตามรายละเอียดท่ี
เสนอดงักล่าวขา้งตน้ 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

ในวาระน้ีกรรมการอิสระ ผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น นายตรีขวญั บุนนาค ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่น 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยเสนอแต่งตั้งบริษทัส านักงานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 
2563 ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปน้ี 

1) นาย โสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182 หรือ 

2) นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ 

3) นาง ก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4496 หรือ 

4) นางสาว รุ้งนภา   เลิศสุวรรณกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือ 

5) นาย ชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ 

6) นางสาว พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ 

7) นางสาว สุมนา  พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ 

8) นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5659 
 

โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดัจดัหาผูส้อบบญัชีอนุญาต
อื่นของบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ขา้งตน้ได ้

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองลา้นส่ีแสนบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชี
พิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) และค่าสอบ
บญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี 

ค่าสอบบัญชี 
(หน่วย:บาท) 

ปี 2561 
(ผู้สอบบัญชี :  

ส านักงาน อีวาย จ ากัด) 

ปี 2562 
(เสนอผู้สอบบัญชี : 

ส านักงาน อีวาย จ ากัด) 

ปี 2563 
(เสนอผู้สอบบัญชี : 

ส านักงาน อวีาย จ ากัด) 
ค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี และ
รายไตรมาส (Audit Fee) 

2,100,000 2,400,000* 2,400,000 
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ค่ าส อบ บัญ ชี พิ เศ ษ ส าห รับ สิ ท ธิ แล ะ
ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

250,000 250,000 250,000 

*ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 2,500,000 บาท ท้ังนี้ หลังจากเสร็จการประชุม ทาง
บริษัทฯได้มีการต่อรองเจรจาได้จ านวน 2,400,000 บาท 

หมายเหตุ:  ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายให ญ่ 
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล เป็นผูต้รวจสอบให้บริษทัฯ จ านวน 2 ปี คือรอบปีบญัชี 2561 - 2562  

บริษทั SVI Austria GmbH ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในยโุรป มีผูส้อบบญัชีจากส านกังานในเครือเดียวกนั ส าหรับบริษทัยอ่ยอื่นๆ 
คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาประวติัการท าหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีแต่ละรายเพื่อให้
มัน่ใจว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั สามารถหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนฯว่า
ด้วยเร่ืองการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี อีกทั้ งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีของบริษทัในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพยใ์กลเ้คียงกนั อีกทั้งความ
เหมาะสมของค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และอนุมติัจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ตามท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติั แต่งตั้ง นาย โสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริ
กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 หรือ นาง ก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 หรือ 
นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นาย ชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ นางสาวสุมนา  พนัธ์พงษส์า
นนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 ของบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 และอนุมติัเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 2,400,000บาท (สองลา้นส่ีแสนบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) และค่าสอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี  ซ่ึง
เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติัโดยทัว่ไป  

หมายเหตุ: วาระน้ีต้องผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรประจ าปี 2562 และอนุมัติเงินปันผลท่ีได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นก าไรสุทธิจ านวน 
371,690,351 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลา้นหกแสนเกา้หม่ืนสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถว้น) และก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของ
บริษทัฯจ านวน 322,198,564 บาท (สามร้อยย่ีสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนแปดพนัห้าร้อยหกสิบส่ีบาทถว้น)  

ในระหว่างปีบริษทัไดมี้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนทั้งส้ิน 4,151.8 ลา้นบาท หรือในอตัราหุ้นละ 1.9282 บาท คิด
เป็นร้อยละ1,288.59 ของก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) บตัรส่งเสริมเลขท่ี 5152(2)/2556 และ 1587(2)/2558  โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีในอตัราหุ้นละ 0.8929 บาท 
และส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non BOI) ในอตัราหุ้นละ 1.0353 บาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ
จ่ายเงินปันผลมากกว่าปี 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายปันผลอตัราหุ้นละ 0.11 บาท 

          ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นท่ีเรียบร้อย   
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
2562 และอนุมติัเงินปันผลท่ีไดจ้่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

หมายเหตุ: วาระน้ีต้องผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 9  รับทราบการปรับสิทธขิองผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W3) สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลพเิศษ  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซ่ึงขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SVI-W3 ขอ้ 3.3.1 (จ) ก าหนดให้บริษทัฯ 
ตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิ
หลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ระหว่างอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ SVI-W3 ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SVI-W3 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่
วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยขึ้นเคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 
ทั้งน้ี การปรับอตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SVI-W3 เป็นดงัน้ี 

  ก่อนการปรับสิทธ ิ หลังการปรับสิทธ ิ
ราคาการใชสิ้ทธิ 4.44 บาทต่อหุน้ 

(มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 
2.9408 บาทต่อหุน้* 

(มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้น 1 หน่วย : 1.5098 หุน้** 

* จ านวนเงินท่ีค านวณได้จากการใช้สิทธิ ในกรณีมีเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิง้ 
** จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิ ในกรณีมีเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นทิง้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบมติคณะกรรมการเร่ืองการปรับราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ  (“ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ SVI-W3”)  

หมายเหตุ: วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นรายงานให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

วาระ 10 พจิารณาอนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ านวน 15,294,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 

บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 15,294,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้บริษทัฯ มีหุ้นในจ านวนท่ีเพียงพอในการรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SVI-W3 ในคร้ัง
สุดทา้ยซ่ึงจะครบก าหนดในวนัท่ี 26 มีนาคม 2563   

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 15,294,000 
บาท (สิบห้าลา้นสองแสนเกา้หม่ืนส่ีพนับาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท (สองพนัสองร้อยเกา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนส่ี
หม่ืนเกา้พนัสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท (สองพนัสามร้อยสิบสองลา้นส่ีหม่ืนสามพนัสาม
ร้อยแปดสิบเอด็บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 15,294,000 หุ้น (สิบห้าลา้นสองแสนเกา้หม่ืนส่ีพนัหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท)  เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (SVI-W3)  สืบเน่ืองจากการปรับสิทธิฯ
ในวาระท่ี 9 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 11 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือให้สอดคลอ้งการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอในวาระ 10 ขา้งตน้  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯตามวาระท่ี  10 เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 2,312,043,381 บาท (สองพนัสามร้อยสิบสองลา้นส่ีหม่ืนสามพนัสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท
ถว้น)  

แบ่งออกเป็น 2,312,043,381 หุ้น (สองพนัสามร้อยสิบสองลา้นส่ีหม่ืนสามพนัสามร้อยแปดสิบเอด็หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุ้นสามญั 2,312,043,381 หุ้น (สองพนัสามร้อยสิบสองลา้นส่ีหม่ืนสามพนัสามร้อยแปดสิบเอด็หุ้น)  

หุ้นบุริมสิทธิ  - หุ้น 
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หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

วาระท่ี 12  พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 1. เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษทัสามารถประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งน้ีจะตอ้งมีการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัก่อน และ 

                                     2.เพื่อให้กรรมการผูมี้อ านาจคนเดียวสามารถมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัได ้เน่ืองดว้ยกรรมการส่วนใหญ่
ของบริษทัฯเป็นกรรมการอิสระ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรให้น าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นดงัน้ี 

 ล าดบั ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ความเดิม ขอ้ความใหม ่
   1         ขอ้ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือ
นัดประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือ 
ส่งมอบให้ผูรั้บ หรือ ตัวแทนผูรั้บโดยตรงได ้
โดยระบุ วนั เวลา สถานท่ีและกิจการท่ีประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน  ก่อนวัน
ประชุมเวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมให้เร็ว
กว่านั้นก็ได ้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือ
นัดประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือ 
ส่งมอบให้ผูรั้บ หรือ ตัวแทนผูรั้บโดยตรงได ้
โดยระบุ วนั เวลา สถานท่ีและกิจการท่ีประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน  ก่อนวัน
ประชุมเวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได ้

 

ทั้ งน้ี  หากการประชุมในคราวนั้ น เป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ บริษทัสามารถ
จัด ส่ งหนั งสื อ เชิญป ระชุมด้วยจดหมาย
อิเลค็ทรอนิกส์ก็ได ้

 
  2     ขอ้ 28 ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมา

ป ระ ชุม ไม่ น้ อ ยก ว่ า ก่ึ งห น่ึ งของจ าน วน
ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมา
ป ระ ชุม ไม่ น้ อ ยก ว่ า ก่ึ งห น่ึ งของจ าน วน
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กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณี
ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรอง         ประธาน 
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่ มีรองประธานหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี ดี  ให้กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ี
ประชุม 
 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการ
ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมี
เสียงหน่ึงในการลงคะแนน กรรมการซ่ึงมีส่วน
ไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 

 
 
 

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณี
ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ไ ด้  ถ้ า มี ร อ ง         
ประธาน กรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี ดี ให้กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ี
ประชุม 
 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการ
ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมี
เสียงหน่ึงในการลงคะแนน กรรมการซ่ึงมีส่วน
ไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 
 
ทั้งน้ี ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการจะก าหนดให้จดัการประชุมผ่านส่ือ
อิ เล็คทรอนิ กส์ก็ ได้  ก ารประ ชุมผ่ าน ส่ื อ
อิเล็คทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
  3  ขอ้ 34 กรรมการสองท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทัจึงจะมีผลผูกพนั
บริษทัได ้
            
ภายใตข้อ้ก าหนดวรรคแรก คณะกรรมการอาจ
ก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพัน
บริษทัพร้อม ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 

ก ร รม ก ารห น่ึ งท่ าน ล งล าย มื อ ช่ื อ แ ล ะ
ประทับตราส าคญัของบริษทัจึงจะมีผลผูกพนั
บริษทัได ้
            
ภายใตข้อ้ก าหนดวรรคแรก คณะกรรมการอาจ
ก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพัน
บริษทัพร้อประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 

หมายเหตุ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอในวาระ 12 ขา้งตน้  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ขช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
                                ขอ้ความเดิม                                     ขอ้ความใหม่ 
“ช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
คือ นายพงษ์ศกัด์ิ โล่ห์ทองค า และนายชัชวาล เอี่ยมศิริ ลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญับริษทั” 

“ช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทน
บริษัท คือ นายพงษ์ศักด์ิ โล่ห์ทองค า ลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญับริษทั” 

 

หมายเหตุ: วาระน้ีต้องผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 14 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ( Record Date ) ในวนั 27 
กุมภาพนัธ์ 2563  

 บริษทัจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 20 มีนาคม 2563 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนดต์ลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯโดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อ
เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นตน้ไป 

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

หรือท่านผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้
ได ้โดยขอ้มูลและประวติักรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ทั้งน้ีขอความร่วมมือจากท่านไดโ้ปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษทัภายในวนัท่ี 13
มีนาคม 2563 โดยส่งมาท่ี ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 141-142 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.
ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  
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ท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
ทุกท่านพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบตามท่ีก าหนดในรายการเอกสาร/หลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ปรากฎ
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมฉบบัน้ี โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทั ดงัรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีประสงคจ์ะเดินทางมาประชุมดว้ยรถท่ีบริษทัฯ จดัให้กรุณาแจง้ความจ านงมาไดท่ี้ 
โทรศพัท์หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1721 หรือทางอีเมล ์Sutasinee@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุมปรากฎตาม
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11  มาท่ีโทรสารหมายเลข 02-105-0464-5 

 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

                                                                                                                  
 
-นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า-   
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
 
 
 

อน่ึง ผูถ้ือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมไดใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั ท่ี 
www.svi-hq.com ภายใตห้ัวขอ้ “นักลงทุนสัมพนัธ์” > “การประชุมผูถ้ือหุ้น” ตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป และสามารถส่งค าถามเก่ียวกับ
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ล่วงหน้าไดท่ี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 141-142 หมู่ 5 สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือทางอีเมล ์ir@svi.co.th  

 

 

 

 
 

รายงานประจ าปี 2562 
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