20 มีนาคม 2556
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2556

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2555
2. รายงานประจําปี 2555 (CD-ROM)
3. ประวัติ ก รรมการทีค รบกํา หนดออกตามวาระปี 2556 และได้รับการเสนอให้ก ลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึง และกรรมการทีได้รับการเสนอแต่งตังเพิม
4. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพือแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระทีบ ริ ษทั ฯ เสนอให้
เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
7. หนังสื อมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนทีตงั ของสถานทีประชุม
9. แผนทีจุดรับ – ส่ ง กรณี เดินทางด้วยรถทีบริ ษทั ฯ จัดให้
10. แบบตอบรับการเข้าร่ วมประชุม
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการ บริ ษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 1/2556 ในวันพุธที
24 เมษายน 2556 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ฮอลล์ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี กรุ งเทพฯ
เพือ พิจารณาและอนุมตั ิเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั"งที 1/2555
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 1/2555 ซึ งประชุมเมือวันที 27 เมษายน
2555 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูก ต้องครบถ้วน และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตามกําหนดเวลา ซึ ง
รายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครังนีในเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ: ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2555 ดังกล่าวข้างต้น
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานสํ าหรับผลงานประจําปี 2555 รายงานโดยประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร
บริ ษทั ฯได้รวบรวมจัดทํารายงานเกียวกับกิจการด้านต่างๆ และผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ดังปรากฏรายละเอียด
ในรายงานประจําปี 2555 ตามทีส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบผลงานประจําปี 2555
ของบริ ษทั ฯ รายงานโดยประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปี สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงิ นประจําปี 2555 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 ซึ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
อิสระ (นายโสภณ เพิมศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 3182 จากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) และ
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําปี 2555
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที 4 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั"งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
ตามข้อบังคับของบริ ษ ทั ฯ ข้อ 19 กําหนดให้ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุก ครั ง กรรมการต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด กรรมการซึงพ้นตําแหน่งตามนัยนี อาจได้รับเลือกให้กลับมา
รับตําแหน่งอีกได้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นการล่วงหน้า นับตังแต่ 17 กันยายน 2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ ของ
บริ ษทั ฯ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชือผูท้ รงคุณวุฒิมายังบริ ษทั ฯ
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังนีมีกรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ
1. ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์
2. นายพงษ์ศกั ดิU โล่ห์ทองคํา

กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั

ซึ งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน (โดยกรรมการทีมีส่วนได้เสี ย มิได้ร่ วมพิจารณา) ได้เสนอให้
พิจารณาและเสนอเลือกตังบุคคลทัง 2 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่ อไปอีกวาระหนึ ง ด้วยพิจารณาความเหมาะสมทังในด้าน
คุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดอืนๆทีเกี ยวข้อง ตลอดจน
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุ รกิจทีเกียวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
ฯ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือ ได้แสดงตามเอกสารแนบ 3
ทังนีสาํ หรับ ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์ ซึงเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึงนัน จะดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการอิ ส ระของบริ ษ ทั ฯ ด้วย โดยคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิส ระของบริ ษ ทั ฯ มี ร ายละเอีย ดเที ย บเท่ากับ หลัก เกณฑ์ที
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึง
ได้จ ดั ส่ ง ให้แก่ ผู้ถือ หุ ้น พร้ อมกับหนัง สื อเชิ ญประชุ มในครั งนี รวมทัง ไม่ ได้เ ป็ นกรรมการทีมี ส่ว นร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ ก ษาทีได้เงิ นเดือนประจําและไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารทางวิช าชี พของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย
บริ ษ ทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จทีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทํา
หน้าทีไ ด้อย่างเป็ นอิสระกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี
ทีผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตังกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ ซึ งได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร
เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์ และนายพงษ์ศกั ดิU โล่ห์ทองคํา กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึง
2

วาระที 5 พิจารณาอนุมัติเพิม กรรมการจากปัจจุบัน 5 ท่าน เป็ น 6 ท่ าน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตังกรรมการเพิมจากปั จจุบนั 5 ท่าน เป็ น 6
ท่าน เพือความคล่องตัวในการทํางาน ช่วยเสริ มสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ และรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิแต่งตังกรรมการบริ ษทั ฯ เพิม
จากปัจจุบนั 5 ท่านเป็ น 6 ท่าน
วาระที 6 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั"งกรรมการบริษัทฯ เพิม 1 ท่ าน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตัง นายชัช วาลย์ เจียรวนนท์เป็ นกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ สําหรับกรรมการทีเพิม ด้วยเป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในธุ ร กิ จหลากหลายประเภทมานาน
มากกว่า 20 ปี ซึงเป็ นธุรกิจทีม ิได้แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบที 3
ทังนี นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ จะดํารงตําแหน่ ง เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ด้วย โดยคุณสมบัติข องกรรมการ
อิสระของบริ ษ ทั ฯ มีร ายละเอีย ดเทีย บเท่ากับหลัก เกณฑ์ทีค ณะกรรมการกํากับตลาดทุน กําหนด (โปรดดูร ายละเอี ยดของ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครังนี
รวมทังไม่ได้เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา และไม่เป็ นผู้
ให้บริ การทางวิชาชีพของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ทีผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็น
ว่า บุคคลทีได้รับการเสนอชือดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีกาํ หมายกําหนด และมีคุณสมบัติทีเป็ นประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ ในภาพรวมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพืออนุ มตั ิแต่งตัง นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เป็ น
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ สําหรับกรรมการทีเพิม
วาระที 7 พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมประการต่ างๆ อีกทังได้เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลียทีปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และธุ รกิ จทีมี
ขนาดของรายได้และผลประกอบการทีใกล้เคียงกัน โดยได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
แล้ว เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึงเป็ นจํานวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 ซึ งที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 เมือวันที 27 เมษายน 2555 อนุมตั ิไว้ดงั นี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบียประชุมรายครัง ดังนี
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
กรรมการ
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ค่าตอบแทน
เบีย" ประชุมรายครั"ง
โบนัสประจําปี
รายไตรมาส (เฉพาะกรรมการทีเข้าประชุม)
150,000 บาท
30,000 บาท
ขีนอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
100,000 บาท
20,000 บาท
ขีนอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการชุ ดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน
(คณะกรรมการกํากับ ดู แลกิ จการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี ย ง ไม่ ได้รั บค่ าตอบแทนและเบี ย ประชุ ม) ให้ได้รั บ
ค่าตอบแทนและเบียประชุมรายครัง ดังนี
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทน
รายไตรมาส
ไม่มี
ไม่มี

เบีย" ประชุมรายครั"ง
(เฉพาะกรรมการทีเข้าประชุม)
30,000 บาท
20,000 บาท

โบนัสประจําปี
ไม่มี
ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ และ
เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556 ตามรายละเอียดที
เสนอดังกล่าวข้างต้น
วาระที 8 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการนําเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 ดังนี
อนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2556
ซึงมีรายชือผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี
1) นายโสภณ เพิม ศิริวลั ลภ
2) นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521

โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึงข้างต้นเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้
และในกรณี ทีผสู้ อบบัญชี คนใดคนหนึ งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดจัดหา
ผูส้ อบบัญชีอนุญาตอืนของบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดทําหน้าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั แทน
ทังนี ผูส้ อบบัญชี ทงั 3 ราย ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี
เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทังนีบริ ษทั Globe Vision Company Limited (บริ ษทั ย่อย) ได้ใช้บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั เช่นกัน
โดยมีค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึงล้านหนึงแสนเจ็ดหมืนบาทถ้วน) และมี
ค่าสอบบัญชีพเิ ศษสําหรับสิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นจํานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมืนบาท
ถ้วน) ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวมีจาํ นวนเท่ากับค่าสอบบัญชีปีก่อน ซึงค่าสอบบัญชีน ีไม่รวมค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการตรวจสอบบัญชี
หมายเหตุ : บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยังจํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ฯ มาตังแต่ปี 2545 โดยนายโสภณ
เพิม ศิริวลั ลภ ได้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั ฯ ตังแต่รอบปี บัญชี 2555 ซึงไม่มีการถือหุน้ และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั
ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูเ้ กียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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ความเห็ น คณะกรรมการ: การคัด เลื อ กผู้ส อบบัญ ชี แ ละการกํา หนดค่ า สอบบัญ ชี ไ ด้ผ่ า นการพิ จ ารณากลัน กรองของ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ งได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานทีผา่ นมา ภาระและปริ มาณงาน ตลอดจนการหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต อีกทังพิจารณาความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการ
สอบบัญชี อย่างรอบคอบแล้ว ทีประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น จึ ง สมควรพิจารณาและอนุ ม ัติ การแต่ ง ตัง ผูส้ อบบัญ ชี ป ระจํา ปี 2556 และ
กําหนดค่าสอบบัญชี ตามทีเสนอดังกล่าวข้างต้น
วาระที 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรผลกําไรและจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2555
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลไม่ตาํ กว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ
ทุก ประเภท ทีก ฎหมายและบริ ษ ทั กําหนดไว้ อย่างไรก็ ตามอัตราการจ่ายเงิ นปั นผลดัง กล่าวจะขึ นอยู่ก บั ผลการดําเนิ น งาน
กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอืนๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
ในรอบปี บัญชี 2555 บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการทีมีกาํ ไร ทําให้กาํ ไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการส่ วนทียงั ไม่ได้
จัดสรร หลังจากหักเงินสํารองตามกฏหมายแล้ว มีเป็ นจํานวน 346,130,849 บาท (สามร้อยสี สิบหกล้านหนึ งแสนสามหมืนแปด
ร้อยสีสิบเก้าบาทถ้วน) เนืองจากบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องสํารองเงินสดเก็บไว้เพือใช้ในการดําเนินงาน และรองรับการเติบโต
ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจากทีประชุมกรรมการครังที 2 เมือวันที 11 มีนาคม 2556 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้
อนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี
-

จ่ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 280,575,712 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ
บริ ษ ทั ฯ ในอัตรา 7 หุ้นเดิ มต่อ 1 หุ ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ นไม่เกิน 280,575,712 บาท คิดเป็ น อัตราการจ่ายปั นผล
0.1429 บาทต่อหุน้ หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 21.98 ของกําไรสุ ทธิ จากงบการเงินรวมในปี 2555 ทังนีใน
กรณี ทีผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปันผลแล้ว ให้จา่ ยปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปัน
ผลในอัตราหุน้ ละ 0.1429 บาท (ปี 2554 บริ ษทั งดการจ่ายเงินปันผลเนืองจากบริ ษทั ฯได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่าง
รุ นแรง) การจ่ายปันผลนี จ่ายจากกําไรทีได้สิทธิ ประโยชน์จากกิจการทีได้รับส่ งเสริ มการลงทุน โดยได้รับการยกเว้น
ภาษี ซึงกําหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลดังนี
-

กําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ รับหุน้ ปันผล ในวันที 3 พฤษภาคม 2556
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ เพือกําหนดจ่ายหุน้ ปั นผลใน
วันที 7 พฤษภาคม 2556
กําหนดจ่ายหุน้ ปันผล ในวันที 22 พฤษภาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายหุ ้นปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี บัญชี 2555 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที 10 พิจารณาเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ รองรับการจ่ ายหุ้นปันผลตามวาระที 9
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจากทีประชุมกรรมการครังที 2 เมือวันที 11 มีนาคม 2556 อนุมตั ิการเพิม ทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน 280,575,712 บาท (สองร้อยแปดสิ บล้านห้าแสนเจ็ดหมืนห้าพันเจ็ดร้อยสิ บสองบาท) เพือรองรับ
การจ่ายหุ ้นปั นผลตามทีอนุ มตั ิในวาระที 9 จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,985,178,736 บาท (หนึ งพันเก้าร้อ ยแปดสิ บห้าล้านหนึ ง
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แสนเจ็ดหมืนแปดพันเจ็ดร้อยสามสิ บหกบาท) เป็ นจํานวน 2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืน
สี พนั สีร้อยสี สิบแปดบาท) โดยการออกหุน้ สามัญเพิม ทุนจํานวน 280,575,712 หุน้ (สองร้อยแปดสิ บล้านห้าแสนเจ็ดหมืนห้าพัน
เจ็ดร้อยสิ บสองหุน้ ) มูลค่าทีต ราไว้หุน้ ละ 1 บาท (หนึงบาท) เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปันผลตามวาะที 9
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษทั ข้ อ 4. เพือ ให้ สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามวาระที 10
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจากทีประชุมกรรมการครังที 2 เมือวันที 11 มีนาคม 2556 อนุมตั ิการแก้ไขเพิม เติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามทีอนุมตั ิไว้ในวาระที 10
ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อนี
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน

2,265,754,448 บาท

แบ่งออกเป็ น

2,265,754,448 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท

(สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืนสี พนั สี
ร้อยสี สิบแปดบาท)
(สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืนสี พนั สี
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- หุน้

ความเห็น คณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาและอนุ มตั ิ ก ารแก้ไข
เพิม เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที 12 พิจารณาอนุมัติเปลียนแปลงทีต"งั สํ านักงานใหญ่
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้มีมติ จากทีประชุมกรรมการครัง ที 2 เมือวันที 11 มี นาคม 2556 อนุ มตั ิเปลียนแปลง
บ้านเลขทีสําหรับทีต งั สํานักงานใหญ่จาก เลขที 142 หมู่ที 5 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็ น
เลขที 141-142 หมูท่ ี 5 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทังนีเพือเป็ นการรวมสํานักงานใหญ่ (SVI-1)
และสํานักงานสาขา (SVI-2) ซึงอยูต่ ิดกัน ให้เป็ นสถานทีเดียวกัน เพือเพิม ประสิ ทธิภาพในการดําเนิ นงาน และการประสานงาน
ด้านต่างๆ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการเปลียนแปลง
บ้านเลขทีสาํ นักงานใหญ่ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
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วาระที 13 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 5. เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงทีต"ัง
สํ านักงานใหญ่ ของบริษัทตามวาระที 12
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจากทีประชุมกรรมการครังที 2 เมือวันที 11 มีนาคม 2556 อนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 5. เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงบ้านเลขทีสาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตามวาระที
12 โดยมีรายละเอียดดังต่อนี
เดิม “ บ้านเลขทีสาํ นักงานใหญ่ เลขที 142 หมู่ที 5 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ”
แก้ไขเป็ น “เลขที 141-142 หมู่ที 5 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการ
แก้ไขเพิม เติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 5. เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงบ้านเลขทีสาํ นักงานใหญ่ ของบริ ษทั
ตามวาระที 12 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที 14 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
อนึ งผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์ทีจะแต่งตังบุคคลอืนเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครังนี โปรด
กรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) พร้อมสําเนาบัตร
ประชาชนยืน ต่อบริ ษทั ฯ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
สําหรับผูถ้ ื อหุ ้นที ประสงค์จะเดิ น ทางมาประชุ มด้วยรถทีบ ริ ษ ทั ฯ จัดให้ กรุ ณ าแจ้ง ความจํานงมาได้ที โทรศัพท์
หมายเลข 02-963-9101 ต่อ 1804 หรื อทางอีเมล์ thida@svi.co.th หรื อส่ งแบบตอบรับการเข้าร่ วมประชุมตามเอกสารแนบ 10 มา
ทีโ ทรสารหมายเลข 02-963-9109
จึงเรี ยนมาเพือทราบ และเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

(นายพงษ์ศกั ดิU โล่ห์ทองคํา)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
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