หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560

บริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2560
เวลา 09.30น.
ณ ห้ องประชุ มคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดี-รังสิ ต หลักสี่ กรุ งเทพฯ
ลงทะเบียน เวลา 07.30- 09.30น.
เพื่อความรวดเร็ วในการลงทะเบียน
กรุ ณานาแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์ โค้ ด และหนังสื อมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
พร้ อมทั้งหลักฐานแสดงตน มาในวันประชุมด้วย

27 มีนาคม 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
2. รายงานประจาปี 2559 (ในรู ปแบบซี ดี)
3. ประวัติ กรรมการที่ ค รบกาหนดออกตามวาระ และได้รับ การเสนอให้กลับ เข้าด ารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างลง และกรรมการที่ได้รับการ
เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการเพิ่ม
4. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
8. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
9. แผนที่ต้ งั ของสถานที่ประชุม
10. แผนที่จุดรับ – ส่ ง กรณี เดินทางด้วยรถที่บริ ษทั ฯ จัดให้
11. แบบตอบรับการใช้บริ การรถรับส่ ง
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน
ด้วยคณะกรรมการ บริ ษ ทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน) มี มติ ให้เรี ยกประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2560 ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุ มคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจยั จุ ฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี -รังสิ ต
หลักสี่ กรุ งเทพฯ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้องครบถ้วนอีกทั้งได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่ กฎหมายกาหนด
ตลอดจนได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi.co.th) แล้ว ซึ่ งรายงานการประชุ มดังกล่าวได้แนบมาพร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น ว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 มีความถูก
ต้องและครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวตามที่เสนอ

1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ รอบปี บัญชี 2559 รายงานโดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559ได้รวบรวมและจัดทารายงาน เกี่ยวกับข้อมูล
ทางด้านการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาปี 2559 (ในรู ปแบบซี ดี) ตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ข้ อ เท็ จจริ งและเหตุ ผ ล: บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ท างบการเงิ น ประจาปี 2559 สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ซึ่ งได้ผ่า นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชี อิส ระ (นางกิ่ งกาญจน์ อัส วรั งสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขทะเบี ยน 4496 จากบริ ษ ัท
สานักงาน อีวาย จากัด) และได้รับการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดใน
รายงานประจาปี 2559 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็ นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ งบการเงิ นประจาปี
สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ซึ่ งได้ผ่านการพิ จารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 19 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้ง กรรมการ
ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่ งพ้นตาแหน่ งตามนัยนี้ อาจ
ได้รับเลือกให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการ
สรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 15 กันยายน 2559 ถึ งวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอ
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิมายังบริ ษทั ฯ
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้มีกรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน คือ
1. ดร. สุ วรรณ วลัยเสถียร
กรรมการอิสระ
2. นายตรี ขวัญ บุนนาค
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน
สมควร กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง เพราะเป็ นผูท้ ี่ มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู ้ ความสามารถ และ
2

ประสบการณ์ในธุ รกิจที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ โดยรายละเอียดประวัติ
ของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ทั้งนี้ท้ งั ดร. สุ วรรณ วลัยเสถียร และนายตรี ขวัญ บุนนาค ซึ่ งเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น
จะดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ โดยคุ ณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดเที ยบเท่ ากับ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด(โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมในครั้งนี้ ) รวมทั้งไม่ได้เป็ นกรรมการที่ มีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา และไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจ
มีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา
ความเห็ นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ผ่านการ
พิ จารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน เพื่ อประโยชน์ข องบริ ษ ทั ฯ คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง ดร. สุ วรรณ วลัยเสถียร และนายตรี ขวัญ บุนนาค กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่ งตั้งกรรมการบริษทั ฯ แทนตาแหน่ งกรรมการที่ว่างลง
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เนื่ องด้วย นางสาวมานิ ดา ซิ นเมอร์ แมน กรรมการบริ ษทั ฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผูม้ ีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อ
มาเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิ ส ระแทนตาแหน่ งกรรมการที่ ว่างลง และเนื่ องจากไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอรายชื่ อ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิมายังบริ ษทั ฯ ตามที่ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาเสนอให้อนุมตั ิ
แต่งตั้ง นางพิศมัย สายบัว เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ แทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ด้วยเป็ นผู ม้ ี ค วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้า นธุ ร กิ จเกี่ ย วกับ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และธุ ร กิ จ
หลากหลายประเภทมานานหลายปี โดยรายละเอียดประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็ นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุ มตั ิ แต่งตั้ง นางพิ ศมัย สายบัว เป็ นกรรมการบริ ษทั แทนตาแหน่ งกรรมการที่ ว่างลง โดยมี วาระเท่ากับวาระที่
เหลื อจากกรรมการที่ ลาออกก่ อนครบกาหนดตามวาระ ซึ่ งเป็ นไปตามระเบี ยบของกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า เกี่ ยวกับการ
แต่งตั้งกรรมการ ข้อ 1.1 (2) คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบ
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ กรรมการบริษทั ฯ จาก 6 ท่ านเป็ น 7 ท่ าน และแต่ งตั้งกรรมการเพิม่
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษทั เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่ มจาก 6 ท่ าน เป็ น 7 ท่ าน เพื่ อให้มีกรรมการที่ มี
ความรู ้ความสามารถหลากหลายขึ้น เนื่องจากกิจการของบริ ษทั ได้ขยายไปมาก
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผูม้ ีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อ
มาเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิ สระ และเนื่ องจากไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอรายชื่ อผูท้ รงคุ ณ วุฒิมายังบริ ษทั ฯ ตามที่
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น
จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้ง นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
และกรรมการอิสระ สาหรับตาแหน่งกรรมการที่ เพิ่ม ด้วยเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์จากธุ รกิจขนาด
ใหญ่ ซึ่ งมิได้แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั โดยรายละเอียดประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาด
ทุนกาหนด ตามรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ความเห็ นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็ น
เอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ เพิ่มกรรมการบริ ษทั ฯ จาก 6 ท่านเป็ น 7 ท่าน และแต่งตั้ง นาย
ประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระ สาหรับตาแหน่งกรรมการที่เพิ่ม โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤษภาคม 2560
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขกรรมการผู้มอี านาจในการลงนามแทนบริษทั ฯ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เนื่ องจากกิ จการของบริ ษทั ฯ ขยายตัวเติ บโตขึ้ น เพื่ อให้มีจานวนกรรมการอิ สระที่ ไม่ทาหน้าที่
จัดการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ โดยเป็ นกรรมการอิสระที่มีอานาจควบคุม และแสดงความคิดเห็นที่เป็ นอิสระเพิ่มขึ้น
อีก 1 คน จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจในการลงนามผูกพันตามหนังสื อรับรองของบริ ษทั ฯ
ดังนี้
อานาจปัจจุบนั : นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา และ นายวีรพันธ์ พูลเกษ ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
แก้ไขผูม้ ีอานาจลงนามใหม่เป็ น: นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา และ นางพิศมัย สายบัว ลงลายมือชื่ อร่ วมกัน และประทับตรา
สาคัญของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจในการลงนามผูกพันตามหนังสื อรับรองของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2560 โดยได้เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และ
ผลประกอบการที่ ใ กล้เคี ย งกัน ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ผลการปฏิ บัติ งานภาระหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการและภาวะการณ์ เศรษฐกิ จโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อ
พิจารณาเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 9,000,000 บาท (เก้า
ล้านบาทถ้วน) สาหรับกรรมการ 7 ท่าน เพิ่ มจากปี 2559 จานวน 1,000,000 บาท (หนึ่ งล้านบาทถ้วน) ตามมติ ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้อนุมตั ิไว้คือจานวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
สาหรับกรรมการ 6 ท่ านโดยมี ค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ ยประชุ ม ในอัตราคงเดิ มเท่ ากับค่ าตอบแทนปี ก่อน ตาม
รายละเอียดข้างล่างนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนรายไตรมาส และ เบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุมรายครั้ง
โบนัสประจาปี
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
รายไตรมาส
150,000 บาท/คน
30,000 บาท/คน
ขี้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
100,000 บาท/คน
20,000 บาท/คน
ขี้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(คณะกรรมการกากับดู แลกิ จการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ ยประชุ ม) ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
รายไตรมาส
ไม่มี
ไม่มี

เบีย้ ประชุมรายครั้ง
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
30,000 บาท/คน
20,000 บาท/คน

โบนัสประจาปี
ไม่มี
ไม่มี

ค่ าตอบแทนอื่นๆ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) จานวน 31 ล้านหน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิดมูลค่า
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการตอบแทนกรรมการและพนักงาน และเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ฯ ต่อไป
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยกเว้นนางพิศมัย สายบัว และนายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์จะได้รับจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) อีกร้อยละ 20 ของจานวนที่ ได้รับจัดสรรทั้งหมด คื อท่านละ
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200,000 หน่ วย คิ ดเป็ นเงิ น จานวน 192,276 บาท (คานวณจากราคายุติธรรมที่ ประเมิ นโดยนักการเงิ นอิ ส ระที่ หน่ วยละ
0.96138 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2560 ตามรายละเอียด
ที่เสนอดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560 ซึ่ งได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2560 ซึ่ งมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
1) นาย โสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรื อ
2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4807 หรื อ
3) นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4496 หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปี บัญชี 2559)
4) นางสาว รุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 3516 หรื อ
5) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรื อ
6) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4521 หรื อ
7) นางสาว สุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 5872
โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นของ
บริ ษทั ได้ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชี อนุ ญาตอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดทาหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
แทน
โดยมีค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิ น 1,920,000 บาท (หนึ่ งล้านเก้าแสนสองหมื่ นบาทถ้วน)
และมี ค่าสอบบัญชี พิเศษสาหรับสิ ทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ซึ่ งค่าสอบบัญชีน้ ีไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น มากกว่าค่าสอบบัญชี ปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 320,000 บาท (สามแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องด้วยบริ ษทั ฯมีบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบงบการเงินรวม
หมายเหตุ: ผูส้ อบบัญชี ท้ งั 7 ราย ตามรายชื่ อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึ งมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทาหน้าที่ ของผูส้ อบบัญชี แต่ละราย
เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด สามารถหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนฯว่าด้วยเรื่ องการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี อีกทั้งมีมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานที่ ดี มีความเชี่ ยวชาญในการสอบ
บัญชี มี ทกั ษะความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ในการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมและขนาดของ
สิ นทรั พ ย์ใกล้เคี ยงกัน อี กทั้งความเหมาะสมของค่ าสอบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบจึ งมี มติ เห็ นชอบให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และอนุ มตั ิ จานวนเงินค่าสอบ
บัญชี สาหรับรอบปี บัญชี 2560 ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
พิ จารณาอนุ มตั ิ แต่ งตั้ง นาย โสภณ เพิ่ มศิ ริ วลั ลภ ผูส้ อบบัญ ชี รั บอนุ ญ าต เลขทะเบี ยน 3182 หรื อ นางสาว อรวรรณ
เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 4807 หรื อ นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลข
ทะเบียน 4496 หรื อ นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรื อ นาย ชยพล ศุภเศรษฐ
นนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน
4521 หรื อ นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 5872 แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2560 และอนุ มตั ิ เงิ น ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิ น
1,920,000 บาท (หนึ่ งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชี พิเศษสาหรับสิ ทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติ บุค คล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่ นบาทถ้วน) ซึ่ งค่ าสอบบัญ ชี น้ ี ไม่ รวมค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการ
ตรวจสอบบัญชี ซึ่ งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรผลกาไรและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559
นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิ โดยที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่ อวันที่ 28
เมษายน 2553 ได้กาหนดให้จ่ายเงิ นปั นผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆ
ทุกประเภท ที่ กฎหมายและบริ ษทั กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสด แผนการลงทุ น ฐานะการเงิ น รวมถึ งข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่นๆ ในการบริ หารงานของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ข้ อ เท็ จ จริ งและเหตุ ผ ล: ในรอบปี บัญ ชี 2559 บริ ษ ัท ฯ มี ผ ลประกอบการจากงบการเงิ น รวม เป็ นก าไรสุ ท ธิ จ านวน
1,602,672,639 บาท (หนึ่ งพันหกร้อยสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิ บเก้าบาทถ้วน) และกาไรสุ ทธิ จากงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯจานวน 1,614,971,114 บาท (หนึ่ งพันหกร้อยสิ บสี่ ลา้ นเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ งพันหนึ่ งร้อยสิ บสี่
บาทถ้วน) โดยงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงานจานวน 322,938,468 บาท (สามร้อย
ยี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ ร้อยหกสิ บแปดบาทถ้วน) โดยไม่รวมเงินรับค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อชดเชยความ
เสี ยหายจากอัคคี ภยั จานวน 1,292,032,646 บาท (หนึ่ งพันสองร้อยเก้าสิ บสองล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่ สิบหกบาท
ถ้วน)
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ด้วยบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องสารองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน และรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 จานวน 0.08 บาทต่อหุ น้
คิ ดเป็ นเงิ นประมาณ 181.3 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราร้อยละ 56 ของผลกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษ ทั ฯ
สาหรับปี 2559 และเป็ นอัตราร้อยละ 11 ของผลกาไรสุ ทธิ เฉพาะบริ ษทั ฯ ที่รวมรายการพิเศษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 0.08 บาท จ่ายจากกาไรที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน
จากบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
- วันที่ไม่ได้รับสิ ทธิ ปันผล (XD) วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
- กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
- วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- โดยมีกาหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า
ของกาไรสุ ทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็ นคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานในรอบปี บัญชี 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้ว
หรื อ กรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯ ตามที่ ระบุ ในสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 7 เพื่ อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนท่ านได้ โดยใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก หรื อ ข แบบใดแบบหนึ่ ง ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 และยื่นต่อบริ ษทั ฯ ก่อนเข้าร่ วมประชุม ส่ วนผูถ้ ือ
หุ น้ ต่างชาติซ่ ึ งแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นโปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. โดยดาวน์
โหลดแบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.svi.co.th พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและหลักฐานตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 12 มาแสดงเพื่อลงทะเบียน
ก่อนวันประชุมหรื อในวันประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่กาหนดในรายการเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิ
ในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริ ษทั จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับ
บริ ษทั ดังรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
สาหรับผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเดิ นทางมาประชุมด้วยรถที่บริ ษทั ฯจัดให้ กรุ ณาแจ้งความจานง
มาได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1804 หรื อทางอี เมล์ yaowanat@svi.co.th หรื อ ส่ งแบบตอบรั บการเข้าร่ วม
ประชุมตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 11 มาที่โทรสารหมายเลข 02-105-0466
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จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั ฯได้เปิ ดให้ลงทะเบียน
ได้ต้ งั แต่เวลา 7.30 น. เป็ นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

-นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคาประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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