23 มีนาคม 2558
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557
2. รายงานประจาปี 2557 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระปี 2558 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ ง
4. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. นิ ยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่ บริ ษทั ฯเสนอ
ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้น
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. แบบตอบรับการใช้บริ การรถรับส่ ง
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการ บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่
28 เมษายน 2558 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ฮอลล์ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิ ต หลักสี่ กรุ งเทพฯ
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้องครบถ้วนอี กทั้งได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่ กฎหมายกาหนด
ตลอดจนได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯแล้ว ซึ่ งรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมครั้งนี้
ในเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น ว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 มีความถูกต้อง
และครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวตามที่เสนอ
หมายเหตุ: วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ รอบปี บัญชี 2557 รายงานโดยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
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ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557 ได้รวบรวมและจัดทารายงาน เกี่ยวกับข้อมูล
ทางด้านการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาปี 2557 (CD ROM) ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ รอบปี บัญชี 2557 ซึ่ งรายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หมายเหตุ: วาระนี้ ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่ องจากเป็ นรายงานให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทีผ่ ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินประจาปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชี อิสระ (นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบีย น 3182 จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด)
และได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาปี 2557 ตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557 ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดแล้ว
หมายเหตุ: วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 19 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง กรรมการ
ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดกรรมการซึ่ งพ้นตาแหน่ งตามนัยนี้ อาจได้รับ
เลือกให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้
บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นรายใดเสนอรายชื่ อผูข้ อเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน คือ
1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการบริ ษทั

2. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

กรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็ นกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน) มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านสมควรกลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง เพราะเป็ นผูท้ ี่มี
ความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อันจะเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แสดงตามเอกสารแนบ 3
ทั้งนี้ สาหรับ นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ซึ่ งเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
นั้น นายวีรพันธ์ พูลเกษ จะดารงตาแหน่ งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์จะดารงตาแหน่ งกรรมการ
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อิสระของบริ ษทั ฯ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนกาหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ ) รวมทั้งไม่ได้เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่
ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา และไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระกับ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่ งไม่ รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อพิจารณา มี ความเห็ นว่าการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ว่าเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติครบถ้วน เพื่อประโยชน์สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ และเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น
พิจารณาอนุ มตั ิ แต่ งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ ดารงตาแหน่ งกรรมการผูม้ ี อานาจลงนาม และ นายชัชวาลย์ เจี ยรวนนท์ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่ งพ้นตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
หมายเหตุ: วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
โดยได้เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ ยที่ปฏิ บตั ิ อยู่ในอุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ และธุ รกิ จที่ มีขนาดของรายได้และผล
ประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ผลการปฏิบตั ิ งานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เห็ นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่ ง
เป็ นจานวนเท่ากับที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ได้อนุมตั ิสาหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ :ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้
รายละเอียด

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุ มรายครั้ง

โบนัสประจาปี

รายไตรมาส

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ

150,000 บาท/คน

30,000 บาท/คน

ขี้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ

กรรมการ

100,000 บาท/คน

20,000 บาท/คน

ขี้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการชุ ดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(คณะกรรมการกากับดู แ ลกิ จการ และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง ไม่ ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ ย ประชุ ม) ให้ ได้รับ
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้
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รายละเอียด

ค่ าตอบแทน
รายไตรมาส

เบีย้ ประชุ มรายครั้ง
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

โบนัสประจาปี

ประธานกรรมการ

ไม่มี

30,000 บาท/คน

ไม่มี

กรรมการ

ไม่มี

20,000 บาท/คน

ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2558 ตามรายละเอียดที่
เสนอดังกล่าวข้างต้น
หมายเหตุ: วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาประชุมและกรรมการที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถออกเสี ยงลงคะแนนสาหรับการลงมติวาระนี้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2558 ซึ่ งได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯสาหรับปี 2558 ซึ่ งมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้
1) นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรื อ

2) นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรื อ

3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521

โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
ได้ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิ งานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชีอนุญาตอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทน
ทั้งนี้ ผสู ้ อบบัญชี ท้ งั 3 ราย ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่ งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และ
มีค่าสอบบัญชีพิเศษสาหรับสิ ทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ค่าสอบบัญชี ดงั กล่าวมีจานวนเท่ากับค่าสอบบัญชี ปี 2557 ซึ่ งค่าสอบบัญชี น้ ี ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากการตรวจสอบ
บัญชี
หมายเหตุ : บริ ษทั สานักงานเอิ นส์ แอนด์ ยัง จากัด ได้เปลี่ ยนชื่ อ เป็ นบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เมื่ อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ฯ มาตั้งแต่ปี 2545โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภได้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั ฯ
ตั้งแต่ รอบปี บัญ ชี 2555 ซึ่ งไม่ มีก ารถื อ หุ ้น และไม่ มีส่ วนได้เ สี ยกับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ ห าร/ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ไม่ได้ตรวจสอบบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯในปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: การคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ได้ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบ
แล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา ปริ มาณงาน และความเหมาะสมของ
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ค่าตรวจสอบบัญชี ตลอดจนการสับเปลี่ยนผูส้ อบบัญชี ให้ถูกต้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2558 และกาหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น
หมายเหตุ: วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกาไรและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2557
นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิ โดยที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่ อวันที่ 28
เมษายน 2553 ได้กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุก
ประเภท ที่กฎหมายและบริ ษทั กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน กระแส
เงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่นๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย
วาระที่ 7.1 พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลสาหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2557 อนุ มตั ิให้บริ ษทั
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.08
บาท จ่ายจากกาไรที่ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ จากกิ จการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน จากบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 5152(2)/2556 โดย
ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่ งได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นรับทราบเรื่ องการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการครึ่ งแรกของปี 2557 ตามรายละเอีดข้างต้น
หมายเหตุ: วาระนี้ ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่ องจากเป็ นรายงานให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบ
วาระที่ 7.2 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรผลกาไรและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษทั ฯได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรงจากเหตุเพลิ งไหม้ในวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2557 และยังอยู่ใน
ระหว่างเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัย บริ ษทั ฯได้ประเมิ นความเสี ยหายของทรัพย์สิน และได้บนั ทึ ก
ค่าเสี ยหายในปี 2557 ทาให้บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุน อีกทั้งบริ ษทั ฯ ต้องสารองเงินสดเพื่อใช้ในการฟื้ นฟูกิจการ จึงควรงดจ่ายเงิน
ปันผล สาหรับผลประกอบการครึ่ งหลังของปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือ หุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ งดจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลประกอบการครึ่ งหลังของปี 2557
หมายเหตุ: วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกันและหากท่านไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯ คือ ดร. ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนท่าน
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อนึ่ งผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรด
กรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ ง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป์ (20บาท) พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนยื่นต่อบริ ษทั ฯ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
สาหรับผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ประสงค์จะเดิ น ทางมาประชุ ม ด้ว ยรถที่ บริ ษทั ฯ จัดให้ กรุ ณ าแจ้ง ความจ านงมาได้ที่ โทร ศัพ ท์
หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1813 หรื อทางอีเมล์ kingnapa@svi.co.th หรื อส่ งแบบตอบรับการเข้าร่ วมประชุมตามเอกสารแนบ
10 มาที่โทรสารหมายเลข 02-105-0466
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

(นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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