28 มีนาคม 2559
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
2. รายงานประจาปี 2558 (ในรู ปแบบซีดี)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่วา่ งลง
4. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
8. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
9. แผนที่ต้ งั ของสถานที่ประชุม
10. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณี เดินทางด้วยรถที่บริ ษทั ฯ จัดให้
11. แบบตอบรับการใช้บริ การรถรับส่ง
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการ บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่
28 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ฮอลล์ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิ ต หลักสี่ กรุ งเทพฯ เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/ 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนอีกทั้งได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่ กฎหมายกาหนด ตลอดจนได้
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi.co.th) แล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้ง
นี้ในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ น ว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวตามที่เสนอ
หมายเหตุ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รอบปี บัญชี 2558 รายงานโดยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558ได้รวบรวมและจัดทารายงาน เกี่ยวกับข้อมูลทางด้าน
การเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาปี 2558 (ในรู ปแบบซีดี) ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดาเนิ นงานและ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2558
หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินประจาปี 2558 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีอิสระ (นางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด) และ
ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาปี 2558 ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดแล้ว
หมายเหตุ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 19 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง กรรมการต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่ งพ้นตาแหน่งตามนัยนี้ อาจได้รับเลือกให้
กลับมารับตาแหน่งอีกได้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 12 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิมายังบริ ษทั ฯ
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้มีกรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน คือ
1. ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์
2. นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา

กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั

หน้า 2

อย่างไรก็ดี ดร. ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ ซึ่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั มาหลายวาระได้แสดงเจตนารมณ์ ที่จะไม่กลับเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการอี กวาระหนึ่ ง อีกทั้งลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
กรรมการผูม้ ีความรู ้ความสามารถท่านอื่นมาเป็ นกรรมการในคณะนี้ต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย มีความเห็นว่าเห็นสมควรพิจารณาและ
เสนอเลือก นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติ
ตาม พ.ร.บ บริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ร.บ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และข้อ ก าหนดอื่ น ๆ เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจนความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ โดย นาย
พงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา ซึ่งถูกเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้นจะดารงตาแหน่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม โดย
รายละเอียดประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนตาแหน่ งกรรมการทีว่ ่ างลง
ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุ ผ ล: คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่ าตอบแทน ได้สรรหาบุ คคลผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถและความ
เหมาะสม เพื่อมาเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลง และเนื่องจากไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ มายังบริ ษทั ฯ ตามที่ ประกาศทางเว็บ ไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง นางสาวมานิ ดา ซิ นเมอร์ แมน
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และ กรรมการอิสระ แทนตาแหน่ งกรรมการที่วา่ งลง ด้วยเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ด้านกฎหมายและธุ รกิ จ หลากหลายประเภทมานานมากกว่า 20 ปี ซึ่ งเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มิ ไ ด้แ ข่ ง ขัน กับ กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ โดย
รายละเอียดประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มีร ายละเอียดเที ยบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุ น
กาหนด ตามรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ผ่านการ
พิ จารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท ฯ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง นางสาวมานิดา ซิ นเมอร์แมน แทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลง โดยให้มี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 โดย
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ได้เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการ
ที่ใกล้เคียงกัน ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ผลการปฏิ บตั ิงานภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์
เศรษฐกิ จโดยรวมเห็ น สมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ เพื่ อพิจารณาเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็ นจานวนเท่ากับที่ได้รับ
อนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้
รายละเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
รายไตรมาส
150,000 บาท/คน
100,000 บาท/คน

เบีย้ ประชุมรายครั้ง
(เฉพาะกรรมการที่เข้า
ประชุม)
30,000 บาท/คน
20,000 บาท/คน

โบนัสประจาปี

ขี้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ขี้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการชุ ด ย่อ ย ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
(คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม) ให้ได้รับค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
รายไตรมาส
ไม่มี
ไม่มี

เบีย้ ประชุมรายครั้ง
(เฉพาะกรรมการที่เข้า
ประชุม)
30,000 บาท/คน
20,000 บาท/คน

โบนัสประจาปี
ไม่มี
ไม่มี

ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุ มตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญ ของบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 3 (SVI-W3) จ านวน 31 ล้านหน่ ว ยให้ แ ก่ ก รรมการและพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการตอบแทนกรรมการและพนักงาน และเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ฯ ต่อไป
โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านจะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3
(SVI-W3) อีกร้อยละ 20 ของจานวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด คือท่านละ 200,000 หน่วย คิดเป็ นเงิน จานวน 192,276 บาท (คานวณ
จากราคายุติธรรมที่ประเมินโดยนักการเงินอิสระที่หน่วยละ 0.96138 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดังกล่าวข้างต้น
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หมายเหตุ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559 ซึ่งได้ผา่ นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
สาหรับรอบปี บัญชี 2559 ซึ่งมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปี บัญชี 2558)
2) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 หรื อ
3) นายโสภณ
เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรื อ
4) นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496
โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่ผสู ้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตอื่นของ
สานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นได้
ทั้งนี้ ผสู ้ อบบัญชีท้ งั 4 ราย ดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชี
พิเศษสาหรับสิ ทธิ และประโยชน์ย กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ งค่าสอบ
บัญชีน้ ีไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น มากกว่าค่าสอบบัญชี ปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 230,000 บาท (สองแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการที่บริ ษทั ฯ ได้มีการมีควบรวมกิจการกับบริ ษทั ในยุโรป
หมายเหตุ: ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทาหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี แต่ละรายเพื่อให้
มัน่ ใจว่า บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด สามารถหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนฯ
ว่าด้วยเรื่ องการหมุนเวียนผูส้ อบบัญ ชี อี กทั้งมี มาตรฐานการปฏิ บัติงานที่ ดี มี ความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี มี ทักษะความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมและขนาดของสิ นทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้ง
ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึ งมี มติเห็ นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และอนุมตั ิจานวนเงินค่าสอบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชี 2559 ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุ มตั ิ แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิ จ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 4521 หรื อ นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 5872 หรื อ นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 3182 หรื อ นางกิ่ ง
กาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 4496 ของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
สาหรับรอบปี บัญชี 2559 และอนุมตั ิเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (หนึ่ งล้านหกแสนบาท
ถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสาหรับสิ ทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีน้ ีไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
หมายเหตุ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรผลกาไรและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2558
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับอนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2553 ได้กาหนดให้จ่ายเงิ นปั นผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นรวมหลังหักเงิ นสารองต่างๆ ทุกประเภท ที่
กฎหมายและบริ ษทั กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด แผนการ
ลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่นๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ในรอบปี บัญชี 2558 บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการจากงบการเงิน รวม เป็ นกาไรสุ ทธิ จานวน 2,029,149,971
บาท (สองพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่ งแสนสี่ หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บเอ็ดบาทถ้วน) และกาไรสุ ทธิ จากงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
จานวน 2,031,300,395 บาท (สองพันสามสิ บเอ็ดล้านสามแสนสามร้อยเก้าสิ บห้าบาทถ้วน) โดยงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ฯ
ประกอบด้วยกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 546,389,040 บาท (ห้าร้อยสี่ สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ สิบบาทถ้วน)
โดยไม่รวมเงินรับค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสี ยหายจากอัคคีภยั จานวน 1,643,309,889 บาท (หนึ่ งพันหกร้อยสี่ สิบสาม
ล้านสามแสนเก้าพันแปดร้อยแปดสิ บเก้าบาทถ้วน) และบันทึกค่าเสี ยหายจากเหตุการณ์อคั คีภยั เพิ่มเติม จานวน 158,398,534 บาท
(หนึ่งร้อยห้าสิ บแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิ บสี่ บาทถ้วน)
ด้วยบริ ษ ัท ฯ มี ค วามจ าเป็ นต้อ งส ารองเงิ น สดเก็ บ ไว้เพื่ อ ใช้ในการด าเนิ น งาน และรองรั บ การเติ บ โตของบริ ษ ัท ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 พิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ให้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2558 จานวน 0.08 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงินประมาณ 181.3 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 33.17 ของผลกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2558 และเป็ นอัตราร้อยละ 8.92 ของผล
กาไรสุทธิเฉพาะบริ ษทั ฯ ที่รวมรายการพิเศษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากกาไรที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน จาก
บัตรส่งเสริ มเลขที่ 5152 (2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี

-

วันที่ไม่ได้รับสิ ทธิปันผล (XD) วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

-

กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

-

วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อกาหนดสิ ทธิในการรับเงินปั นผล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

-

โดยมีกาหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

หน้า 6

การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกาไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไร
สุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ในรอบปี บัญชี 2558 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
หมายเหตุ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดที่ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรื อ
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามที่ระบุในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ก หรื อ ข แบบใดแบบหนึ่ ง ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8 และยื่นต่อบริ ษทั ฯ ก่อนเข้าร่ วมประชุม ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติซ่ ึ ง
แต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) เป็ นผูร้ ับ ฝากและดู แลหุ ้นโปรดใช้ห นังสื อมอบฉันทะแบบ ค. โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ www.svi.co.th พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและหลักฐานตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 12 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวัน
ประชุมหรื อในวันประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่กาหนดในรายการเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุมของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริ ษทั จะดาเนิ นการประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ดังรายละเอียด
ในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
สาหรับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถที่บริ ษทั ฯ จัดให้กรุ ณาแจ้งความจานงมาได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1813 หรื อทางอีเมล์ kingnapa@svi.co.th หรื อส่งแบบตอบรับการเข้าร่ วมประชุมตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 10 มาที่โทรสารหมายเลข 02-105-0466
จึงขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั ฯได้เปิ ดให้ลงทะเบี ยนได้
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็ นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

(นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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