
        

 

19 มีนาคม 2564 

เรื�อง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้นบริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1.  สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 34 มีนาคม 3567 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� :) 

2.  รายงานประจาํปี 2563 พร้อมงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย สาํหรับปีสิ=นสุดวนัที� 7: ธนัวาคม 
2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์  (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 3 และ 7) 

3. ขอ้มูลประวติักรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และไดรั้บการเสนอให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ�ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 4) 

4.  ขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
5.  นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษทัฯ เสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผู ้

ถือหุ้น 
6. ขอ้ปฎิบติัสําหรับการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการ                                     

มอบฉนัทะ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
9. ขอ้มูลประวติัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 356S 
ในวนัศุกร์ที�  37 เมษายน 356S เวลา 4U.74 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม 
สํานกังานใหญ่ของบริษทัฯ เลขที� 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
12000 เพื�อพิจารณาและอนุมติัเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงันี=  

หมายเหต:ุ 1. บริษทัฯ ไดน้าํเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 20 มีนาคม 
2563 บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.svi-hq.com) เพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดต้รวจทานความถูกตอ้ง หรือขอแกไ้ข
รายงานการประชุม ทั=งนี=  ตั=งแต่วนัที� 10 พฤษภาคม 2563 ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น หรือขอ
แกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 3564 เพิ�มเติม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั=งเป็นกรรมการในวาระการประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 356S เป็นการล่วงหน้า ตั=งแต่วนัที� :6 กนัยายน 3567 ถึงวนัที� 30 ธันวาคม 
3567 โดยไดเ้ผยแพร่สิทธิและขั=นตอนการเสนอวาระและเสนอชื�อบุคคลดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
(www.svi-hq.com)  
3. ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอเรื�องเพื�อเป็นวาระการประชุม 
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วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 3567 ไดจ้ดัขึ=นเมื�อวนัที� 20 มีนาคม 3567 ไดมี้การบนัทึก
รายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น  อีกทั=งไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน :S วนั
นับตั=งแต่วนัประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นตามที�กฎหมายกาํหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.svi-
hq.com) แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วย � สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี &'() ซึ� ง
ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี=  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ประชุมเมื�อวนัที� 20 มีนาคม 2563 ซึ� งคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึก
รายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามมติของที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วย � 
สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563  

หมายเหต:ุ วาระนี=ตอ้งผา่นมติที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที� 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 รายงานโดยกรรมการผู้จัดการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 สิ=นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ไดร้วบรวมและ
จัดทาํรายงาน เกี�ยวกับข้อมูลทางดา้นการเงินและเกี�ยวกับกิจการดา้นต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย & 
รายงานประจาํปี 2563 ซึ� งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี=  ในรูปแบบรหัสคิวอาร์  (QR 
Code)   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 สิ=นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
2563 ให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย & รายงานประจาํปี 2563 

หมายเหต:ุ วาระนี=ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นรายงานให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ6นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 3575 และขอ้กาํหนดบริษทั กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัทาํ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ณ วนัสิ=นสุดรอบปีบญัชีของบริษทัที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้ และเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

ทั=งนี=  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2563 สิ=นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ซึ� งไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอิสระ (นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน Sg4h จากบริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั) และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดตามสิ�งที�
ส่งมาด้วย & รายงานประจาํปี 2563 ซึ�งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี=  ในรูปแบบรหสัคิว
อาร์  (QR Code)  
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โดยมีสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนรวม ดงันี=      . 
 
หน่วย : ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงิน ปี 2563 ปี 2562  ผลการดําเนินงาน ปี 2563 ปี 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 8,167 8,955  รายไดจ้ากการขาย 15,282 14,962 
สินทรัพยร์วม 10,645 11,333  รายไดร้วม 15,529 15,214 
หนี= สินหมุนเวียน 5,374 5,061  กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัค่าใชจ้่ายทาง 865 477 
หนี= สินรวม 6,607 7,866  การเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้   
ส่วนของผูถื้อหุ้น 4,038 3,467  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 686 372 
ทุนจดทะเบียน 2,312 2,297     
ทุนที�ชาํระแลว้ 2,267 2,267     

 
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ดงันี=  
หน่วย : ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงิน ปี 2563                                     ปี 2562  ผลการดําเนินงาน ปี 2563  ปี 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 6,407          7,461  รายไดจ้ากการขาย 11,580  11,511 
สินทรัพยร์วม 8,715        10,043  รายไดร้วม 11,805  11,734 
หนี= สินหมุนเวียน 4,151          4,307  กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัค่าใชจ้่ายทาง 831      373 
หนี= สินรวม 4,735          6,625  การเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้   
ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,980          3,418  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 699    322 
ทุนจดทะเบียน 2,312          2,297     
ทุนที�ชาํระแลว้ 2,267          2,267     

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินประจาํปี 2563 ของ บริษทั เอสวีไอ 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน Sg4h จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั แลว้ และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและ
เสนอต่อที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีสิ=นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2563 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจาํปีของบริษทัและบริษทัย่อย สิ=นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 เนื�องจากเห็นว่างบการเงินประจาํปีสิ=นสุด ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 2563 ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแล้วจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัดแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย & รายงานประจาํปี 2563  ซึ�งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบั
นี= ในรูปแบบรหสัคิวอาร์  (QR Code)  
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หมายเหต:ุ วาระนี=ตอ้งผา่นมติที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที� ? พจิารณาอนุมัติแต่งตั6งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 3575 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ :U กาํหนดให้ใน
การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั= ง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวน
กรรมการทั=งหมด ทั=งนี=  กรรมการซึ�งพน้ตาํแหน่งตามนยันี=อาจไดรั้บเลือกให้กลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกได ้

ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการจาํนวนทั=งหมด 7 ท่าน ดงันั=น ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 
ครั= งนี=  กรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน : ใน 7 ของจาํนวนกรรมการทั=งหมด มีทั=งสิ=น 3 ท่าน ดงันี=คือ 

  รายชื�อกรรมการ                     ตําแหน่ง 
1. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์   กรรมการอิสระ 
2. นางประถมาภรณ์ สวสัดิj ชูโต   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชชัวาล เอี�ยมศิริ   กรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาฯเป็นการล่วงหนา้  ระหว่างวนัที� 16 กนัยายน 2563 ถึง 30 ธนัวาคม 2563 โดยประกาศผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายชื�อ
ผูท้รงคุณวุฒิมายงับริษทัฯ  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึ� งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย มีความเห็นว่าบุคคลทั=ง 3 ท่านสมควร 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�ง เพราะเป็นผูที้�มีความเหมาะสมทั=งในดา้นคณุสมบติัตาม พ.ร.บ บริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียซึ� งเป็นกรรมการที�จะพน้จากตาํแหน่งตาม
วาระไดพิ้จารณาแลว้ว่าการสรรหาและแต่งตั=งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการกลั�นกรองและสรรหาของบริษทัฯ และไดมี้
การพิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ ซึ� งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน เพื�อประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัแต่งตั=ง นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์นางประถมาภรณ์ สวสัดิj ชูโต และนายชชัวาล เอี�ยมศิริ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ� ง โดยทั=งสามท่าน เป็นผูที้�มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั
มหาชน ไม่มีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อ
หุ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่เป็นผูบ้ริหารในกิจการที�มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ 
หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางการคา้กบับริษทัฯ โดยนายชชัวาลย ์เจียรวนนท์ และนางประถมาภรณ์ สวสัดิj ชูโต จะเป็น
กรรมการอิสระด้วย เนื�องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 
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ทั=งนี=  ขอ้มูลประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั=งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วย ) ข้อมูล
ประวัติกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ ซึ�งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี=  

หมายเหต:ุ  วาระนี=ตอ้งผา่นมติที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 
2564 ซึ� งไดท้าํการเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนในปีที�ผ่านมาทั=งที�เป็นตวัเงินและผลประโยชน์อื�นใด ค่าตอบแทนเฉลี�ยที�
ปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจที�มีขนาดของรายไดแ้ละผลประกอบการที�ใกลเ้คยีงกนั ผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม   จึง
เห็นสมควรนาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน U,444,444 บาท (เกา้ลา้นบาท
ถว้น) เท่ากบัที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ไดอ้นุมติัไว ้ทั=งนี= ไม่รวมถึงสวสัดิการที�ให้กบัพนกังานทั�วไป โดยมี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดงันี=  

คณะกรรมการบริษัทฯ : ให้ไดรั้บค่าตอบแทนและเบี=ยประชุมรายครั= ง ดงันี=  

รายละเอียด ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส 

เบี6ยประชุมรายครั6ง     
(เฉพาะกรรมการที�เขา้

ประชุม) 

โบนัสประจําปี 

ประธานกรรมการ :54,444 บาท/คน 74,444 บาท/คน ขึ=นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
กรรมการ :44,444 บาท/คน 34,444 บาท/คน ขึ=นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ให้ไดรั้บค่าตอบแทนและเบี=ยประชุมรายครั= ง ดงันี=  

รายละเอียด ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส 

เบี6ยประชุมรายครั6ง 
(เฉพาะกรรมการ            

ที�เข้าประชุม) 

โบนัสประจําปี 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

54,444 บาท   74,444 บาท/คน ขึ=นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

กรรมการตรวจสอบ 54,444 บาท   34,444 บาท/คน ขึ=นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ประธานกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

ไม่มี 74,444 บาท/คน ขึ=นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

กรรมการสรรหา และ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

ไม่มี 34,444 บาท/คน ขึ=นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ประธานคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ 

ไม่มี 34,444 บาท/คน ไม่มี 

ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง 

ไม่มี 34,444 บาท/คน ไม่มี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
เสนอ และเห็นควรเสนอที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 เป็นตวัเงินและผลประโยชน์อื�น
ใด จาํนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เกา้ลา้นบาทถว้น) เท่ากบัที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ได้
อนุมติัไว ้ทั=งนี= ไม่รวมถึงสวสัดิการที�ให้กบัพนกังานทั�วไป ตามรายละเอียดที�เสนอดงักล่าวขา้งตน้ 

หมายเหตุ: วาระนี=ตอ้งผ่านมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั=งหมดของผูถื้อ
หุ้นซึ�งมาประชุม 

ในวาระนี=  นายตรีขวญั บุนนาค กรรรมการอิสระ ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุ้น ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที�
แตกต่างจากกรรมการท่านอื�น 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติแต่งตั6งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแต่งตั=งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2564 ซึ�งผา่น
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยเสนอแต่งตั=งบริษทัสํานกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
สาํหรับปี 2564 ซึ�งมีรายชื�อผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปนี=  

1) นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� Sg4h หรือ 

2) นาง กิ�งกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� SSU6 หรือ 

3) นางสาว รุ้งนภา   เลิศสุวรรณกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 75:6 หรือ 

4) นาย ชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 7Uh3 หรือ 

5) นางสาว พิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� S53: หรือ 

6) นางสาว สุมนา  พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5gh3 หรือ 

7) นางสาว รสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 565U 

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้และ
ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ� งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทัสํานักงาน อีวาย จาํกดัจดัหาผูส้อบบญัชี
อนุญาตอื�นของบริษทัสํานักงาน อีวาย จาํกดั ทาํหน้าที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวขา้งตน้ได ้

โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (สองลา้นหกแสนบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชี
พิเศษสาํหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจาํนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื�นบาทถว้น) ค่าสอบ
บญัชีนี=ไม่รวมค่าใชจ้่ายที�เกิดจากการตรวจสอบบญัชี 
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ค่าตรวจสอบบญัชี ปี 356S มากกว่าค่าสอบบญัชีปี 3567 เป็นจาํนวนเงิน 344,444 บาท (สองแสนบาทถว้น) เนื�องจากบริษทัฯ
ไดจ้ดัตั=ง SVI Electronics (USA) LLC. เป็นบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ=น เมื�อวนัที� g ธนัวาคม 3567 

ค่าสอบบญัชี 
(หน่วย:บาท) 

             ปี 3563 
             (ผูส้อบบญัชี :  
    สาํนกังาน อีวาย จาํกดั) 

          ปี 3567 
        (ผูส้อบบญัชี : 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั) 

           ปี 356S 
        (เสนอผูส้อบบญัชี : 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั) 

ค่ า ส อ บ บัญ ชี สํ า ห รั บ ง บ ก า ร เ งิ น
ประจาํปี และรายไตรมาส (Audit Fee) 

2,500,000 2,400,000 2,600,000 

ค่าสอบบัญชีพิเศษสําหรับสิทธิและ
ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

250,000 250,000 250,000 

หมายเหต:ุ  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูเ้กี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ 

นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล เป็นผูต้รวจสอบให้บริษทัฯ จาํนวน 7 ปี คือรอบปีบัญชี 356: - 3567ประสบการณ์
ความสามารถของผูส้อบบญัชี ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย U  

บริษทั SVI Austria GmbH ซึ� งเป็นบริษทัย่อยในยุโรป มีผูส้อบบญัชีจากสํานกังานในเครือเดียวกนั สําหรับบริษทัย่อยอื�นๆ 
คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาประวติัการทาํหน้าที�ของผูส้อบบญัชีแต่ละราย
เพื�อให้มั�นใจว่า บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั สามารถหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้งตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนฯว่าดว้ยเรื�องการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี อีกทั=งมีมาตรฐานการปฏิบติังานที�ดี มีความเชี�ยวชาญในการสอบ
บญัชี มีทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษทัในอุตสาหกรรมและขนาดของ
สินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั=งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นําเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั=งผูส้อบบัญชี และอนุมัติจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
สาํหรับรอบปีบญัชี 2564 ตามที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมใหญ่สามญั
ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั แต่งตั=ง นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน Sg4h หรือ นาง กิ�ง
กาญจน์  อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน SSU6 หรือ นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 75:6 หรือ นาย ชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7Uh3 หรือ นางสาวพิมพใ์จ  
มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน S53: หรือ นางสาวสุมนา  พนัธ์พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 5gh3 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 565U ของบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชี 356S และอนุมติัเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 356S เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 
3,644,444บาท (สองลา้นหกแสนบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชีพิเศษสาํหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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เป็นจาํนวน 354,444 บาท (สองแสนห้าหมื�นบาทถว้น) และค่าสอบบญัชีนี=ไม่รวมค่าใชจ้่ายที�เกิดจากการตรวจสอบบญัชี  ซึ�ง
เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติัโดยทั�วไป  

หมายเหต:ุ วาระนี=ตอ้งผา่นมติที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซึ�งไดรั้บอนุมติัโดยที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั= งที� :/3557 เมื�อวนัที� 3g เมษายน 
3557 ไดก้าํหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท 
ที�กฎหมายและบริษทักาํหนดไว ้อย่างไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ=นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน กระแสเงินสด 
แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอื�นๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกําไรสุทธิจํานวน 
686,488,440 บาท (หกร้อยแปดสิบหกลา้นสี�แสนแปดหมื�นแปดพนัสี� ร้อยสี� สิบบาทถ้วน) และกาํไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัฯจาํนวน 6Ug,6h5,4S7 บาท (หกร้อยเกา้สิบแปดลา้นหกแสนเจ็ดหมื�นห้าพนัสี�สิบสามบาทถว้น)  
 

ด้วยบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องสํารองเงินสดเก็บไว้เพื�อใช้ในการดําเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัท

ฯ  คณะกรรมการเห็นควรเสนอที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน

สดสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2563 จาํนวน 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 236.85 ลา้นบาท (ไม่นบัรวมหุ้นซื=อคืน) 

หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 34.5 ของผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ และร้อยละ 77.U ของผลกาํไรสุทธิจาก

การดาํเนินงานเฉพาะบริษทัฯ สาํหรับปี 2563 ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดงันี=  

เงินปันผลอตัราหุ้นละ 0.11 บาท จ่ายจากกาํไรที�ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากบัตร
ส่งเสริมเลขที� 515(2)/2556 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษ ี

 วนัที�ไม่ไดรั้บสิทธิปันผล (XD) คือวนัที� 6 พฤษภาคม 2564 

 กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวนัที� 7 พฤษภาคม 2564 

 โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 17 พฤษภาคม 2564 

ซึ�งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไร
สุทธิ จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 เป็นที�เรียบร้อย สําหรับปีบญัชี 3567 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองเพิ�ม :,53U,S00 
บาท รวมทุนสาํรองตามกฎหมาย ณ สิ=นปี 3567 จาํนวน 37:,34S,77g.:4 บาท 
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สาํหรับขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมาเป็นดงันี=  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 1DE5 ปี 1DE1 ปี 1DEF 

กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (ลา้นบาท) 699 322 743 

จาํนวนหุ้น (ลา้นหุ้น)ไม่นบัรวมหุ้นซื=อคืน 2,153 2,153 2,170 

เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุ้น) 0.11 1.9282 0.11 

รวมเงินปันผลจ่ายทั=งสิ=น (ลา้นบาท) 237 4,152 239 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 34.50 1,209.65 29.73 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปี  และการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2563 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

หมายเหต:ุ วาระนี=ตอ้งผา่นมติที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนซึ�งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื6อหุ้นสามัญของบริษัท 

(SVI-W3) จากทุนจดทะเบียน 1,5F1,N?5,5OF บาท (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี�หมื�นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท

ถ้วน) เป็น 1,1EE,P?Q,?1E บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี�หมื�นเก้าพนัสี�ร้อยยี�สิบหกบาทถ้วน) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั= งที� :/355h วนัที� 35 เมษายน 355h ไดอ้นุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื=อหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนักงาน

ของบริษทั ครั= งที� 7 (SVI-W3) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 7:,444,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดลา้นหุ้น) มูลค่าที�ตราไว้

หุ้นละ : บาท    

ต่อมาประชุมคณะกรรมการบริษทัครั= งที� :4/3563 วนัที� 6 ธนัวาคม 3563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลพิเศษ เป็นเงินสด

เกินกว่าร้อยละ g0 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษทั ซึ�งมีผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ

อตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SVI-W7 โดยมีผลบงัคบัวนัที� :U ธนัวาคม 3563 ณ วนัที�ปรับสิทธิ จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิ SVI-W3 คงเหลือ 74,444,440 หน่วย (สามสิบลา้นหน่วย)  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ : หน่วย ต่อ :.54Ug หุ้นสามญั 

บริษทัจึงตอ้งจดทะเบียนเพิ�มทุนอีก :5,3US,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ : บาท ซึ�งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ

หุ้นประจาํปี 3567 วนัที� 34 มีนาคม 3567 รวมบริษทัมีทุนจดทะเบียนเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ SVI-W3 

รวมจาํนวน S5,3US,444 หุ้น  

ในวนัที� 36 มีนาคม 3567 มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ SVI-W3 จาํนวน 74 หน่วย 

จาํนวนหุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิ S5 หุ้น ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนซึ�งเหลือจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดง

สิทธิที�จะซื=อหุน้สามญัของบริษทั (SVI-W3) จาํนวน 45,293,955 หุน้ ซึ�งใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวพน้สภาพเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัที� 3h มีนาคม 2563  
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บริษทัฯจึงขอลดทุนจดทะเบียนซึ� งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื=อหุ้นสามญัของบริษทั (SVI-W3) 

จาํนวน S5,3U7,U55 หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนซึ�งเหลือจากการใช้

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื=อหุ้นสามญัของบริษทั (SVI-W3) จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,7:3,4S7,7g: บาท (สองพนั

สามร้อยสิบสองลา้นสี�หมื�นสามพนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น) เป็นจาํนวน 3,366,hSU,S36 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบ

หกลา้นเจด็แสนสี�หมื�นเกา้พนัสี�ร้อยยี�สิบหกบาทถว้น) 

หมายเหต:ุ วาระนี=ตอ้งผา่นมติที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั=งหมดของ
ผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 9 พจิารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพื�อให้สอดคลอ้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามที�เสนอในวาระ 8 ขา้งตน้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ
ขอ้ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯตามวาระที�  8 เป็นดงันี=  

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,366,hSU,S36 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบหกลา้นเจ็ดแสนสี�หมื�นเกา้พนัสี�ร้อยยี�สิบ

หกบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น 3,366,hSU,S36 หุ้น (สองพนัสองร้อยหกสิบหกลา้นเจ็ดแสนสี�หมื�นเกา้พนัสี�ร้อยยี�สิบหกหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ�งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุ้นสามญั 3,366,hSU,S36 หุ้น (สองพนัสองร้อยหกสิบหกลา้นเจ็ดแสนสี�หมื�นเกา้พนัสี�ร้อยยี�สิบหกหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ        -------- หุ้น 

หมายเหต:ุ วาระนี=ตอ้งผา่นมติที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั=งหมดของ
ผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 10 พจิารณาเรื�องอื�น  ๆ(ถ้ามี) 

ทั=งนี=  บริษทัไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 356S ( Record Date ) ในวนั 5 
มีนาคม 2564  

เนื�องจากการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เป็นการประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM ) เพียงรูปแบบเดียว
เท่านั=น บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยปฎิบติัตาม ข้อปฎิบติั
สําหรับการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมา
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ด้วย 6 โดยส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 8  
บริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM ) ตั=งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป 

ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั=งบุคคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครั= งนี=  โดยการเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�ง ซึ� งบริษทัฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข และแบบ ค. ซึ�งแบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั=งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 ซึ� งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมฉบบันี=  หรือท่านผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด (download) หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวขา้งตน้ ไดจ้ากทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.svi-hq.com โดยให้เลือกใชแ้บบใดแบบหนึ�งตามที�ระบุไวเ้ท่านั=น หรือท่านผูถื้อหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุ้นแทนในการประชุมผ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM ) ในครั= งนี=  ได ้โดยขอ้มูลและประวติักรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ�งที�

ส่งมาด้วย '  

ทั=งนี= ขอความร่วมมือจากท่านไดโ้ปรดส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสําหรับการประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 3  และหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยนัตวัตนมายงับริษทัฯ ภายในวนัที�  
:5 เมษายน 2564 (กรณีส่งทางไปรษณีย)์ โดยส่งมาที� ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน) เลขที� :S:-:S3 
หมู่ 5 นิคมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี :3444 หรือ ภายในวนัที� 
:5 เมษายน 2564 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail) ir@svi.co.th) 

 บริษทัฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 356S พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.svi-hq.com   

 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้  

ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

                                                                                                               
-นายชชัวาล เอี�ยมศิริ-   
  กรรมการผูมี้อาํนาจ 

 
 

 
อนึ�ง ผูถ้ือหุ้นสามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ที� 

www.svi-hq.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ”์ > “การประชุมผูถ้ือหุ้น” ตั=งแต่วนัที� 19 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป และสามารถส่งคาํถามเกี�ยวกบัระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 ล่วงหน้าได้ที�  ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษัท เอสวีไอ จาํกัด (มหาชน) เลขที� :S:-:S3 หมู่ 5 สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี :3444 หรือทางอีเมล ์ir@svi.co.th  

 

 
รายงานประจาํปี 2563 


