20 มีนาคม 2557
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556
2. รายงานประจาปี 2556 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระปี 2557 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่ บริ ษทั ฯ เสนอ
ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
7. หนังสื อมอบฉันทะจานวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนที่ต้ งั ของสถานที่ประชุม
9. แผนที่จุดรับ – ส่ ง กรณี เดินทางด้วยรถที่บริ ษทั ฯ จัดให้
10. แบบตอบรับการเข้าร่ วมประชุม
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการ บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ ที่
25 เมษายน 2557 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ฮอลล์ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิ ต หลักสี่ กรุ งเทพฯ
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2556 ได้มีการบันทึ กรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตามกาหนดเวลา ซึ่ ง
รายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ในเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสาหรับผลงานประจาปี 2556 รายงานโดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริ ษทั ฯได้รวบรวมจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ และผลการดาเนิ นงานประจาปี 2556 ดังปรากฏรายละเอียด
ในรายงานประจาปี 2556 ตามที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลงานประจาปี 2556
ของบริ ษทั ฯ รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทีผ่ ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินประจาปี 2556 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
อิสระ (นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 3182 จากบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) และ
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาปี 2556
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 19 กาหนดให้ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทุ กครั้ ง กรรมการต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่ งพ้นตาแหน่งตามนัยนี้ อาจได้รับเลือกให้กลับมา
รับตาแหน่งอีกได้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ ของ
บริ ษทั ฯ ปรากฏว่ามีผูถ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่ อขอเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ 1 ท่าน ทางคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มี ความเห็ นว่าผูถ้ ู กเสนอชื่ อยังไม่ มีคุณสมบัติที่จะมาช่ วยเสริ มเพิ่มขึ้ นจากกรรมการที่ มีอยู่ใน
ปัจจุบนั
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนี้มีกรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน คือ
1. ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร
2. นายตรี ขวัญ บุนนาค

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั

ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยมิ ได้ร่วมพิจารณา) ได้เสนอให้
พิจารณาและเสนอเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้าน
คุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อกาหนดอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องตลอดจน
ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แสดงตามเอกสารแนบ 3
ทั้งนี้สาหรับ ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร และนายตรี ขวัญ บุนนาค ซึ่ งเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ งนั้น
จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตาม
เอกสารแนบ 5 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งไม่ได้เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจาและไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่ มีนัยสาคัญอันอาจมี ผลทาให้ไม่
สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในช่วง
ระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร
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เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร และนายตรี ขวัญ บุนนาค กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไป
อีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรี ยบเที ยบกับค่าตอบแทนเฉลี่ ยที่ ปฏิ บตั ิ อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และธุ รกิ จที่ มี
ขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน โดยได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
แล้ว เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่ งเป็ นจานวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556 ซึ่ งที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 อนุมตั ิไว้ดงั นี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
รายไตรมาส
150,000 บาท
100,000 บาท

เบีย้ ประชุ มรายครั้ง
โบนัสประจาปี
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
30,000 บาท
ขี้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
20,000 บาท
ขี้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการชุ ด ย่อ ย ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน
(คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ไม่ ได้รั บ ค่ า ตอบแทนและเบี้ ย ประชุ ม ) ให้ไ ด้รั บ
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
รายไตรมาส
ไม่มี
ไม่มี

เบีย้ ประชุ มรายครั้ง
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
30,000 บาท
20,000 บาท

โบนัสประจาปี
ไม่มี
ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2557 ตามรายละเอียดที่
เสนอดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2557
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการนาเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 ดังนี้
อนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯสาหรับปี 2557 ซึ่ งมีรายชื่อ
ผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้
1) นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
2) นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล
3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
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ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521

โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้
และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งดังกล่าวไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดจัดหาผูส้ อบบัญชี
อนุญาตอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทน
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ท้ งั 3 ราย ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั Globe Vision Company Limited (บริ ษทั ย่อย) ได้ใช้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีบริ ษทั เช่นกัน
โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมี
ค่าสอบบัญชี พิเศษสาหรับสิ ทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ค่าสอบบัญชี ดงั กล่าวมีจานวนสู งกว่าค่าสอบบัญชี ปี 2556 เป็ นจานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) แต่เท่ากับค่า
สอบบัญชี ปี 2555 เนื่ องจากปี 2556 สานักงานสอบบัญชี ลดค่าสอบบัญชี ให้บริ ษทั ฯเพื่อช่วยเหลือกรณี ประสบอุทกภัย ซึ่ งค่า
สอบบัญชีน้ ีไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี
หมายเหตุ : บริ ษทั สานักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จากัด ได้เปลี่ยนชื่ อ เป็ นบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ฯ มาตั้งแต่ปี 2545 โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ได้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่รอบปี บัญชี 2555 ซึ่ งไม่มีการถื อหุ ้น และไม่ มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ความเห็ น คณะกรรมการ: การคัด เลื อ กผู ้ส อบบัญ ชี แ ละการก าหนดค่ า สอบบัญ ชี ไ ด้ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่น กรองของ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานที่ ผา่ นมา ภาระและปริ มาณงาน ตลอดจนการหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต อีกทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนี ยมในการ
สอบบัญ ชี อ ย่างรอบคอบแล้ว ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นจึ งสมควรพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ การแต่ งตั้งผูส้ อบบัญ ชี ป ระจ าปี 2557 และ
กาหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรผลกาไรและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2556
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆ
ทุ กประเภท ที่ กฎหมายและบริ ษัทกาหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะขึ้ นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน
กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่นๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
ในรอบปี บัญ ชี 2556 บริ ษ ัท ฯ
มี ผ ลประกอบการจากงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ โดยมี ก าไรสุ ท ธิ เ ป็ นจ านวน
1,617,038,076 ล้านบาท (หนึ่ งพันหกร้อยสิ บเจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิ บหกบาท) ประกอบด้วยกาไรสุ ทธิ จากการ
ดาเนินงานจานวน 554,022,167 (ห้าร้อยห้าสิ บสี่ ลา้ นสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิ บเจ็ดบาทถ้วน) และเงินค่าสิ นไหมทดแทน
เพื่อชดเชยความเสี ยหายจากเหตุการณ์อุทกภัย จานวน 1,063,015,909 บาท (หนึ่งพันหกสิ บสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้า
บาทถ้วน) เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องสารองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้
อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2556 จานวน 0.15 บาทต่อหุ ้น เป็ นอัตราร้อยละ 60 ของผลกาไรสุ ทธิ จากการ
ดาเนิ นงานในปี 2556 และเป็ นอัตราร้อยละ 20.83 ของผลกาไรสุ ทธิ ที่รวมเงินค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสี ยหายจาก
เหตุการณ์อุทกภัย ในปี 2556
4

แต่เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่
30 กันยายน 2556 ไปแล้วเป็ นจานวน 0.07 บาทต่อ 1 หุ ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ให้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2556 ส่ วนที่เหลือเป็ นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท จ่ ายจากกาไรที่ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกิ จการที่ ได้รับส่ งเสริ มการ
ลงทุน จากบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1296 (2)/2554 และ บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 5152 (2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี

-

กาหนดวันขึ้นเครื่ องหมาย XD ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

-

กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

-

วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ เพื่อกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

-

กาหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของ
กาไรสุ ทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี บัญชี 2556 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ ได้ ชาระซึ่งเหลือจากการจ่ ายหุ้นปันผลที่เป็ นเศษของหุ้นโดยจ่ ายปันผลเป็ นเงินสด
แทนการจ่ ายเป็ นหุ้นปันผล จานวน 2,567 หุ้น และลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ ได้ ชาระซึ่งเหลือจากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ้ นสามัญของบริ ษัทให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริ ษัทครั้ งที่ 5 (ESOP 5) จานวน 2,500 หุ้ น รวมลดทุนเป็ น
จานวน 5,067 หุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนที่ยงั
ไม่ได้ชาระซึ่ งเหลือจากการจ่ายหุ น้ ปั นผลที่เป็ นเศษของหุ ้นโดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ ้นปั นผล จานวน 2,567
หุ ้น และลดทุ นจดทะเบี ย นที่ ยงั ไม่ ได้ชาระซึ่ งเหลื อจากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ หุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ให้แ ก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (ESOP 5) จานวน 2,500 หุ น้ รวมลดทุนเป็ นจานวน 5,067 หุ น้ จากทุนจดทะเบียนเดิม
2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่ พนั สี่ ร้อยสี่ สิบแปดบาทถ้วน) เป็ นจานวน 2,265,749,381
บาท(สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน) โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้
จาหน่ายออกจานวน 5,067 หุน้ (ห้าพันหกสิ บเจ็ดหุน้ )
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามวาระที่ 8
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามที่อนุมตั ิไว้ในวาระที่ 8 ข้างต้น
โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน
หุน้ บุริมสิ ทธิ

2,265,749,381 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพัน
สามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน)
2,265,749,381 หุน้ (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพัน
สามร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
2,265,749,381 หุน้ (สองพันสองร้อยหกสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพัน
สามร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
- หุน้
(ศูนย์หุน้ )

ความเห็ นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ การแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครั้ งที่ 3 (SVI-W3) จานวน 31,000,000
หน่ วย (สามสิ บเอ็ดล้านหน่ วย) ให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิการขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ในลักษณะเสนอขายต่อประชาชน (Warrants PO) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้ง
นี้ เป็ นจานวน 31,000,000 หน่วย (สามสิ บเอ็ดล้านหน่วย) ซึ่ งเป็ นการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ของบริ ษทั
ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ นการตอบแทนการปฏิ บ ัติ ง านของกรรมการและพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ ที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ ก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของบริ ษทั ฯ และตอบแทนความตั้งใจ ทุ่มเทและเสี ยสละ
ในการทางาน อีกทั้งเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างกาลังใจ จูงใจ กระตุน้ การปฏิบตั ิงาน และรักษาไว้ซ่ ึ งบุคลากรที่มีความสามารถและมี
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ให้ปฏิบตั ิงานอยูก่ บั บริ ษทั ต่อไปในระยะยาว อันจะส่ งผลดีต่อการปฏิบตั ิงานและการดาเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั ในอนาคต อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังได้รับเงินทุนจากการใช้สิทธิ แปลงซื้ อหุ น้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนอีกด้วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั (SVI-W3) สามารถโอนเปลี่ยนมือ /ซึ้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ได้
โดยการออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้แ ก่ ก รรมการและพนักงานของบริ ษ ทั ในครั้ งนี้ จะปฏิ บ ัติต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 และ ทจ 34/2551 เรื่ องการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรื อพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายชื่ อ ของกรรมการที่ ไ ด้รั บ การจัด สรร และรายละเอี ย ดของโครงการ SVI-W3 ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว สาหรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ในครั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดของใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ตามโครงการ SVI-W3 ที่ได้เผยแพร่ ผ่านระบบ
เผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 17 มีนาคม 2557 และฉบับแก้ไข วันที่ 24 มีนาคม 2557
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและอนุมตั ิการออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (SVI-W3) จานวน 31,000,000 หน่วย (สามสิ บเอ็ดล้านหน่วย) ให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 11 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิจากการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,749,381
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บาท (สองพันสองร้ อยหกสิ บห้ าล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพันสามร้ อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้ วน) เป็ น 2,296,749,381 บาท (สองพันสอง
ร้ อยเก้ าสิ บหกล้ านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้ าพันสามร้ อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้ วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 31,000,000 หุ้น
(สามสิ บเอ็ดล้ านหุ้น) มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ จ ากการออกใบส าคัญ สิ ท ธิ ที่จ ะซื้ อ หุ ้นสามัญ ของบริ ษ ทั ให้แ ก่ กรรมการและ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,749,381 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บห้า
ล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน) เป็ น 2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี่
หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน) โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 31,000,000 หุ น้ (สามสิ บเอ็ดล้านหุ น้ ) มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามวาระที่ 11
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ตามที่ อนุ มตั ิไว้ในวาระที่ 11
ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน
หุน้ บุริมสิ ทธิ -

2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้ อยเก้าสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่ นเก้าพัน
สามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน)
2,296,749,381 หุน้ (สองพันสองร้ อยเก้าสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่ นเก้าพัน
สามร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
2,296,749,381 หุน้ (สองพันสองร้ อยเก้าสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่ นเก้าพัน
สามร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
หุน้
(ศูนย์หุน้ )

ความเห็ นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ การแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัตเิ พิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯอีก 2 ข้ อ ตามรายละเอียดข้ างล่างนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯอีก 2 ข้อ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ซึ่ งการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังกล่าว เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ดาเนิ นการเกี่ยวกับการผลิต
พลังงานไฟฟ้า หรื อพลังงานทดแทน เพื่อประหยัดต้นทุนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และเพื่อเป็ นการศึกษาลู่ทางลงทุนขยายธุรกิจ
ทางด้านนี้ ต่อไปในอนาคต
“วัตถุประสงค์ขอ้ (21) ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการผลิต ประกอบ ซื้ อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้ อ ให้
เช่าซื้ อ สารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้างและก่อสร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา
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จัดส่ ง บารุ งรักษา พัฒนา สะสม สารอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่ อมแซม นาเข้า ส่ งออก และดาเนิ นงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ า ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงอาทิตย์ แร่ ธาตุ ชีวมวล หรื อ เชื้อเพลิง
เป็ นต้นว่า น้ ามัน ถ่านหิ น วัตถุเคมีจากถ่าน หิ น หรื อ ก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตไฟฟ้าและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อ
เป็ นการส่ งเสริ มกิจการหรื อธุรกิจข้างต้น
วัตถุประสงค์ขอ้ (22) ประกอบกิ จการโรงงานผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าทุ กประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อน
โรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์ โรงไฟฟ้ าพลังชี วมวล โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อ นร่ วม โรงไฟฟ้ าพลังน้ า โรงไฟฟ้ าพลังลม และ
โรงไฟฟ้ าอื่น ๆ ทุกประเภท ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้ า เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า เสาไฟฟ้ าและระบบการส่ งกระแสไฟฟ้ า
หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่ องมือ ของใช้ และสิ่ งอันเป็ นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเหล่านั้น”
ความเห็ นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจ ารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจ ารณาและอนุ มัติ เ พิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯอีก 2 ข้อ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯตามวาระที่ 13
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ข้อ 3. เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การเพิ่ ม วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ัท ฯ ตามวาระที่ 13 โดยเพิ่ ม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวเป็ นข้อ 21 และ ข้อ 22 ตามลาดับ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติม
หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ข้อ 3. เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การเพิ่ ม เติ ม วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ัท ฯตามวาระที่ 13 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
อนึ่ งผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนตนในการประชุ มครั้ งนี้ โปรด
กรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนยืน่ ต่อบริ ษทั ฯ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
สาหรั บผูถ้ ื อหุ ้นที่ ประสงค์จะเดิ นทางมาประชุ มด้วยรถที่ บริ ษทั ฯ จัดให้ กรุ ณาแจ้งความจานงมาได้ที่ โทรศัพท์
หมายเลข 02-963-9101 ต่อ 1813 หรื อทางอีเมล์ kingnapa@svi.co.th หรื อส่ งแบบตอบรับการเข้าร่ วมประชุมตามเอกสารแนบ
10 มาที่โทรสารหมายเลข 02-963-9109
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
(นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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