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       1 เมษายน 2554 

เรื่อง                ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 

เรียน                ทานผูถือหุนบริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 
 2. รายงานประจําป 2553 (CD-ROM) 
 3. ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระป 2554 และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารง    
     ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  
 4. ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน 
 5. นิยามกรรมการอิสระ 
 6. เอกสาร/หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่ 
      บริษัทฯเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน 
 7. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค  
 8. แผนที่ต้ังของสถานที่ประชุม 
 9. แผนที่จุดรับ – สง กรณีเดินทางดวยรถที่บริษัทฯ จัดให 
 10. แบบตอบรับการเขารวมประชุม 

ดวยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) มีมติใหเรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 
27 เมษายน 2554 เวลา 09:30 น. ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 3 บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 142 หมูที่ 5 ถ.ติวานนท ต.บาง
กะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี  

 เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ เรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2553 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง ครบถวน และไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกําหนดเวลา ซึ่ง
รายงานการประชุมดังกลาวไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีในเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการ: ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ดังกลาว 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจําป 2553 รายงานโดยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัทฯไดรวบรวมจัดทํารายงานเก่ียวกับกิจการดานตางๆและผลการดําเนินงานประจําป 2553 ดังปรากฏรายละเอียด
ในรายงานประจําป 2553 ตามที่สงมาดวย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ: ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทยอย อยูในระดับที่นาพอใจ คณะกรรมการจึงเสนอผูถือ
หุนเพ่ือรับทราบรายงานผลงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ประจําป 2553 รายงานโดยประธานเจาหนาที่บริหาร 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ (นางสาว รุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท 
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แอนด ยัง จํากัด) และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงาน
ประจําป 2553 
ความเห็นคณะกรรมการ: ผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบแลวดังกลาว 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (โปรดดูเอกสารแนบ 3) 

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการซ่ึงพนตําแหนงตามนัยน้ี อาจไดรับเลือกให
กลับมารับตําแหนงอีกได 
 บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการพิจารณาตามกระบวน การ
สรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เปนการลวงหนา นับต้ังแต 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ผานทางเว็บไซต 
ของบริษัทฯ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรช่ือผูที่เหมาะสมมายังบริษัทฯ 
 ในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ีมีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทาน คือ  

1. นายตรีขวัญ บุนนาค  กรรมการอิสระ 
2. นายพงษศักด์ิ โลหทองคํา  กรรมการบริษัท 
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียมิไดรวมพิจารณา) ไดเสนอให

พิจารณาและเสนอเลือกต้ังบุคคลทั้ง 2 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งไดพิจารณาองคประกอบ และความ
เหมาะสมท้ังในดานคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อีก
ทั้งความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชนตอการประกอบกิจการและสามารถชวยพัฒนาบริษัทฯได อันจะเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในชวงที่ผานมา และ สําหรับนาย ตรีขวัญ บุนนาค 
กรรมการอิสระน้ัน ไดพิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯกําหนดขึ้น โดยมีรายละเอียดเทียบเทากับหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ) 
รวมทั้งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระกับบริษัทฯ หรือ 
บริษัทยอย ที่อาจมีความขัดแยงมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ ซึ่งรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอ
ช่ือ ไดแสดงตามเอกสารแนบ 3 ใบที่ 1 และ 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ: การคัดเลือกกรรมการไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผานการ
พิจารณากล่ันกรองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเปน
ประโยชนแกกิจการของกลุมบริษัทฯ อยางครบถวนแลว ผูถือหุนจึงสมควรพิจารณาอนุมัติเลือกต้ัง นายตรีขวัญ บุนนาค และ 
นายพงษศักด์ิ โลหทองคํา กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมประการตางๆ อีกทั้งไดเปรียบเทียบกับคาตอบแทนเฉล่ียที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และธุรกิจที่
มีขนาดของรายไดและผลประกอบการที่ใกลเคียงกัน จึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
คณะกรรมการชุดยอยประจําป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) ซึ่งเปนจํานวนเทากับที่ ที่
ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติสําหรับป 2553  
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โดยอัตราที่ไดจัดสรรจายในป 2553 มีดังน้ี 
1. ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดคาตอบแทนเปนรายไตรมาส และ รายป รวมท้ังหมด

เปนจํานวน 850,000 บาท ตอป และคาเบี้ยประชุม ในอัตรา 30,000 บาท ตอครั้ง 
2.  กรรมการตรวจสอบ ไดคาตอบแทนเปนรายไตรมาส และ รายป รวมท้ังหมดเปนจํานวน 850,000 บาท ตอป และคา

เบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท ตอครั้ง 
3. กรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชุดยอย ไดคาตอบแทนเปนรายไตรมาส และ รายป รวมท้ังหมดเปนจํานวน 650,000 

บาท ตอป และคาเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท ตอครั้ง 

ทั้งน้ีคาเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) ที่จายรวมท้ังป จะขึ้นอยูกับจํานวนคร้ังของการประชุมในรอบหน่ึงป 

ความเห็นคณะกรรมการ: การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดยอย ไดมีการดําเนินการตาม
กระบวนกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯตามลําดับ โดยเทียบเคียงกับ
บริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสมตางๆอยางครบถวนแลวผูถือหุนจึงสมควรพิจารณา
และอนุมัติ กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดยอย ตามท่ีเสนอดังกลาวขางตน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนําเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 ดังน้ี 

1. อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป 2554 
โดยพิจารณาจากประสบการณ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งไดเปรียบเทียบอัตราคาสอบบัญชีกับบริษัทสอบ
บัญชีอื่นในระดับเดียวกัน 

โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชีและเลขทะเบียนดังตอไปน้ี 
1) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 
2) นาย โสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 
3) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 

โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีทุกคนดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดจัดหาผูสอบ
บัญชีอนุญาตอ่ืนของบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดทําหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
แทน 

ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอดังกลาวขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียใดๆกับบริษัทฯ บริษัทยอย 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแต
อยางใด และบริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทยอย) ไดใชบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีบริษัทเชนกัน ซึ่งการรับบริการสอบบัญชีดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่จะทําใหผูสอบบัญชีขาด
ความเปนอิสระและความเปนกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษทัฯ 

2. กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,370,000 บาท (หน่ึงลานสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 
และ มีคาสอบบัญชีพิเศษสําหรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่น
บาทถวน) คาสอบบัญชีดังกลาวมีจํานวนเทากับปกอน ซึ่งไมรวมคาใชจายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket) 
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หมายเหตุ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยังจํากัด เปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ มาต้ังแตป 2545 โดยนางสาวรุง
นภา เลิศสุวรรณกุล ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีบริษัทฯต้ังแตรอบปบัญชี 2551  

ความเห็นคณะกรรมการ: การคัดเลือกผูสอบบัญชีและการกําหนดคาสอบบัญชีไดผานการพิจารณากล่ันกรองของ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ภาระ และปริมาณงาน ตลอดจนความ
สมเหตุสมผลของคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีอยางรอบคอบแลว ผูถือหุนจึงสมควรพิจารณาและอนุมัติ การแตงต้ังผูสอบ
บัญชีประจําป 2554 และกําหนดคาสอบบัญชี ตามท่ีเสนอดังกลาวขางตน 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2553 

บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆทุก
ประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปนอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาวาในป 2553 บริษัทฯมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวม เปนจํานวน 0.40 บาท และ 0.42 บาท ตอหุน ตามลําดับจึงเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 โดย 
ใหจายเงินปนผล จํานวน 0.20 บาทตอ 1 หุน หรือในอัตรารอยละ 50 และ 48 ของผลกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและ
งบการเงินรวม ในป 2553 ตามลําดับ แตเน่ืองจากบริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ ต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 ไปแลวจํานวน 0.095 บาทตอ 1 หุน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2553 สวนที่เหลือเปนเงินสด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- เงินปนผลในอัตราหุนละ 0.105 บาท จายจากกําไรท่ีไดสิทธิประโยชนจากกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน
โดยไดรับยกเวนภาษี 

- มีกําหนดจายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 
- วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 

 การจายเงินปนจากกําไรสุทธิในรอบปบัญชี 2553 ดังกลาวขางตนน้ัน ไดจายหลังการจัดสรรกําไรสุทธิสวนหน่ึงไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไวแลว 
ความเห็นคณะกรรมการ: ผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี 
2553 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนท่ียังไมไดชําระ ซึ่งเหลือจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท (SVI-W2) จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,986,216,815 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหน่ึงหม่ืน
หกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันเจ็ด
รอยสามสิบหกบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,038,079 หุน (หน่ึงลานสามหม่ืนแปด
พันเจ็ดสิบเกาหุน) 

สืบเน่ืองจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (SVI-W2) ไดหมดอายุลงเมื่อเดือน
ธันวาคม 2553 โดยมีผูไมใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 1,038,079 หุน (หน่ึงลานสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเกาหุน) 
ดังน้ันจะตองลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,986,216,815 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหกลาน
สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสน
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เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,038,079 หุน (หน่ึง
ลานสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเกาหุน) 

ความเห็นคณะกรรมการ:  ผูถือหุนสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,986,216,815 บาท 
(หน่ึงพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หน่ึงพัน
เการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนํา
ออกจําหนาย จํานวน 1,038,079 หุน (หน่ึงลานสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเกาหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท)  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามวาระท่ี 8 

ความเห็นคณะกรรมการ: ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพ่ือให สอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8 เปนดังน้ี 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่น

แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน) 
 แบงออกเปน  1,985,178,736 หุน  (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่น

แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกหุน) 
 มูลคาหุนละ 1 บาท  (หน่ึงบาท) 
  โดยแยกออกเปน  
 หุนสามัญจํานวน 1,985,178,736 หุน  (หน่ึงพันเการอยแปดสิบหาลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่น

แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ  -              หุน (ศูนยหุน) 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ือง พิจารณาอนุมัติยายท่ีต้ังสํานักงานใหญจาก เลขท่ี 33/10 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขท่ี 142 หมูท่ี 5 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารและการประสานงานดานตางๆ ทางบริษัทฯจึงขอยาย
ที่ต้ังสํานักงานใหญจาก เลขท่ี 33/10 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขท่ี 142 
หมูที่ 5 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  

ความเห็นคณะกรรมการ การยายที่ต้ังสํานักงานใหญมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผูถือหุนจึงสมควร
พิจารณาและอนุมัติ การยายที่ต้ังสํานักงานใหญตามท่ีเสนอดังกลาวขางตน 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 5. เพ่ือใหสอดคลองกับการยายท่ีต้ังสํานักงาน
ใหญของบริษัทตามวาระท่ี 10 

เพ่ือใหสอดคลองกับการยายที่ต้ังสํานักงานใหญ ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10. บริษัทฯจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 5. โดยมีรายละเอียดดังตอน้ี 

เดิม  “ที่ต้ังสํานักงานใหญ จะต้ังอยู ณ จังหวัด นนทบุรี” 

แกไขเปน “ที่ต้ังสํานักงานใหญ จะต้ังอยู ณ จังหวัด ปทุมธานี” 
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ความเห็นคณะกรรมการ: ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 5. เพ่ือให สอดคลอง
กับการยายที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทตามวาระที่ 10  
วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

อน่ึงผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ีโปรด
กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป (20 บาท) พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนยื่นตอบริษัท กอนเขารวมประชุม 

สําหรับทานผูถือหุนที่ประสงคจะเดินทางมาประชุมดวยรถที่บริษัทฯจัดให ขอความกรุณาสงแบบตอบรับกลับมายัง
ฝายนักลงทุนสัมพันธ บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) ทางอีเมล thitikan@svi.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02-963-9109 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ โทร 02-963-9101 ตอ 1806 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน จักขอบคุณยิ่ง 

 
          ขอแสดงความนับถือ 
          โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 
 
       (นายพงษศักด์ิ  โลหทองคํา)  
         ประธานเจาหนาที่บริหาร  


