20 มีนาคม 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. ส าเนารายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2561 ซึ่ งประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 27 เมษายน 2561
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2561 พร้อมงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในรู ปแบบ CD-ROM (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. ข้อมู ล ประวัติกรรมการที่ ค รบกาหนดออกตามวาระ และได้รับ การเสนอให้กลับ เข้าด ารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
7. ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
8. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
9. แผนที่ ต้ งั ของสถานที่ จดั การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ณ ห้องบอลรู ม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิ ร์น
พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
10. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณี เดินทางด้วยรถที่บริ ษทั ฯ จัดให้
11. แบบตอบรับการใช้บริ การรถรับส่ง
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวัน
ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.) ณ ห้องบอลรู ม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา
แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒ นะ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุ รี (แผนที่ สถานที่ ป ระชุ มฯ ปรากฎตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้วยลาดับที่ 9) เพื่ อ
พิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

หมายเหตุ: 1. บริ ษทั ฯ ได้นาเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi-hq.com) เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ตรวจทานความถูกต้อง หรื อขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดคัดค้าน หรื อขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2562 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการในวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2562 เป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 24 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้เผยแพร่ สิทธิ
และขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi-hq.com)
3. ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอเรื่ องเพื่อเป็ นวาระการประชุม
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi-hq.com) แล้ว โดยมีรายละเอี ยด
ปรากฎตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 1 สาเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2561 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อม
กับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนตามมติ ของที่ ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยมีรายละเอี ยดปรากฎตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 1 สาเนารายงานการ
ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
หมายเหตุ: วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561 รายงานโดยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รวบรวมและจัดทา
รายงาน เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏรายละเอี ยดตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 2 รายงานประจาปี
2561 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ ในรู ปแบบ CD-ROM
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 2 รายงานประจาปี 2561
หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อกาหนดบริ ษทั กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบ
แสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และ
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ท างบการเงิ น ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย ประจาปี 2561 สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอิสระ (นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริ ษทั สานักงาน อี
วาย จากัด ) และได้รับการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังปรากฏรายละเอี ยดตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 2
รายงานประจาปี 2561 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ ในรู ปแบบ CD-ROM
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โดยมีสรุ ปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนรวม ดังนี้
ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ชาระแล้ว

ปี 2561
10,423
12,905
4,547
5,264
7,641
2,297
2,266

ปี 2560
8,858
11,313
3,152
4,068
7,245
2,297
2,266

ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
12,426
15,610
12,682
15,792
552
878
803

491

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ดังนี้
ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ชาระแล้ว

ปี 2561
8,950
11,435
3,723
3,816
7,619
2,297
2,266

ปี 2560
7,362
9,769
2,391
2,490
7,279
2,297
2,266

ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
9,530
11,912
9,717
12,119
547
760
743

512

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจาปี 2561 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ของ บริ ษ ัท เอสวีไ อ จากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บ รองโดยนางสาวอรวรรณ
เตชวัฒนสิ ริกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่ องจากเห็ นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จากบริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 2 รายงานประจาปี 2561 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้
หมายเหตุ: วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 19 กาหนดให้ในการ
ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทุ กครั้ง กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นตาแหน่งตามนัยนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอีกได้
ณ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีกรรมการจานวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ครั้งนี้ กรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด มีท้ งั สิ้น 2 ท่าน ดังนี้คือ
รายชื่อกรรมการ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา
2. นางพิศมัย สายบัว

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษ ัท ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เหมาะสมเพื่ อ เข้ารั บ การพิ จ ารณาตามกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาฯเป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษ ัท ฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่ า วของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ งปรากฎว่า ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอรายชื่ อ
ผูท้ รงคุณวุฒิมายังบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านสมควร
กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็ นผูท้ ี่ มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ร.บ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยซึ่ งเป็ นกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็ นชอบการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา และนางพิศมัย สายบัว กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ่ ง โดยทั้งสองท่ าน เป็ นผูท้ ี่ มีคุณ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน และไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฎตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 3 ข้ อมูลประวัติ
กรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระวาระและได้ รับการเสนอชื่ อ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอี กวาระหนึ่ ง ซึ่ งได้จดั ส่ ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้
หมายเหตุ: วาระนี้ ต้องผ่านมติ ที่ป ระชุ มใหญ่ สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ซึ่ ง
ได้ทาการเปรี ยบเที ยบกับ ค่าตอบแทนเฉลี่ ยที่ ปฏิ บัติอยู่ในอุต สาหกรรมอิ เล็ก ทรอนิ กส์ และธุ รกิ จที่ มีข นาดของรายได้และผล
ประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ผลการปฏิ บตั ิงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
ภาวการณ์ เศรษฐกิ จโดยรวม จึ งเห็ น สมควรนาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เป็ นจานวนเงิ น ไม่เกิ น
9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ ากับที่ ประชุ มใหญ่ สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2561 ได้อนุ มตั ิ ไว้ โดยมี รายละเอี ยดการจ่าย
ค่าตอบแทนดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้
รายละเอียด

ค่ าตอบแทนรายไตรมาส

เบีย้ ประชุมรายครั้ง

โบนัสประจาปี

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

150,000 บาท/คน
100,000 บาท/คน

30,000 บาท/คน
20,000 บาท/คน

ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

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

ค่ าตอบแทนรายไตรมาส

เบีย้ ประชุมรายครั้ง

โบนัสประจาปี

(เฉพาะกรรมการ
ที่เข้ าประชุ ม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และ กาหนดค่าตอบแทน
ก รรม ก ารส รรห า แ ล ะ
กาหนดค่าตอบแทน

50,000 บาท
50,000 บาท
ไม่มี

30,000 บาท/คน
20,000 บาท/คน
30,000 บาท/คน

ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

ไม่มี

20,000 บาท/คน

ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3)
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยกเว้น นายประเสริ ฐ บุ ญสัมพันธ์ นายวีระยุทธ สัจพันโรจน์ และ นางพิศมัย สายบัว
ได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) อีกร้อยละ 20 ของจานวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
คือท่านละ 200,000 หน่ วย คิดเป็ นเงิน จานวน 192,276 บาท (คานวณจากราคายุติธรรมที่ประเมินโดยนักการเงินอิสระที่ หน่วยละ
0.96138 บาท)
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
และเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดที่
เสนอดังกล่าวข้างต้น
หมายเหตุ: วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุม
ในวาระนี้ กรรมการอิ ส ระ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น นายตรี ข วัญ บุ น นาค ไม่ มีส่ วนได้เสี ยพิ เศษที่ แตกต่ างจาก
กรรมการท่านอื่น
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ซึ่ งผ่านความ
เห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั้งบริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี
2562 ซึ่งมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นาย โสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกลุ
นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
นางสาว รุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4807 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4496 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 3516 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4521 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 5872

โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้
และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดจัดหาผูส้ อบบัญชีอนุญาต
อื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้าที่ ตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าว
ข้างต้นได้
โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชี
พิเศษสาหรับสิ ทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุ คคล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบ
บัญชีน้ ีไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2562 มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 400,000 บาท (สี่ แสนบาทถ้วน) เนื่องด้วยบริ ษทั ฯ
มีบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบงบการเงินรวม
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ค่าสอบบัญชี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

(หน่วย:บาท)

(ผูส้ อบบัญชี :
สานักงาน อีวาย จากัด)

(ผูส้ อบบัญชี :
สานักงาน อีวาย จากัด)

(เสนอผูส้ อบบัญชี :
สานักงาน อีวาย จากัด)

ค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี และ
รายไตรมาส (Audit Fee)

1,920,000

2,100,000

2,500,000

ค่ าส อ บ บั ญ ชี พิ เศ ษ ส าห รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

250,000

250,000

250,000

หมายเหตุ: ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกลุ เป็ นผูต้ รวจสอบให้บริ ษทั ฯ จานวน 1 ปี คือรอบปี บัญชี 2561
บริ ษทั SVI Austria GmbH ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยในยุโรป มีผสู ้ อบบัญชีจากสานักงานในเครื อเดียวกัน สาหรับบริ ษทั ย่อยอื่นๆ
คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทาหน้าที่ ของผูส้ อบบัญชี แต่ละรายเพื่อให้
มัน่ ใจว่า บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด สามารถหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนฯว่า
ด้วยเรื่ อ งการหมุ น เวีย นผูส้ อบบัญ ชี อี ก ทั้ง มี ม าตรฐานการปฏิ บัติ ง านที่ ดี มี ค วามเชี่ ย วชาญในการสอบบัญ ชี มี ทักษะความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมและขนาดของสิ นทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งความ
เหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และอนุมตั ิจานวนเงินค่าสอบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชี 2562 ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตั้ง นาย โสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรื อ นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิ ริ
กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 หรื อ นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 หรื อ
นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรื อ นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3972 หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรื อ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สา
นนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 ของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี
2562 และอนุมตั ิเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบ
บัญชีพิเศษสาหรับสิ ทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่า
สอบบัญชีน้ ีไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
หมายเหตุ: วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรผลกาไรและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561
นโยบายการจ่ ายเงิ น ปั นผลของบริ ษ ัทฯ ซึ่ งได้รับ อนุ ม ัติโดยที่ ประชุ มใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2553 เมื่ อวัน ที่ 28
เมษายน 2553 ได้กาหนดให้จ่ายเงิ น ปั น ผลไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุ ท ธิ ข องงบการเงิ น รวมหลังหักเงิ น สารองต่างๆ ทุ ก
ประเภท ที่กฎหมายและบริ ษทั กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด
แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่นๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ข้ อ เท็ จ จริ งและเหตุ ผ ล: ในรอบปี บัญ ชี 2561 บริ ษ ัท ฯ มี ผ ลประกอบการจากงบการเงิ น รวม เป็ นก าไรสุ ท ธิ จานวน
802,856,428 บาท ( แปดร้อยสองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) และกาไรสุ ทธิ จากงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษทั ฯจานวน 742,758,401 บาท ( เจ็ดร้อยสี่ สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ ร้อยเอ็ดบาทถ้วน)
ด้ว ยบริ ษ ัท ฯ มี ค วามจ าเป็ นต้อ งส ารองเงิ น สดเก็ บ ไว้เพื่ อ ใช้ในการด าเนิ น งานและรองรั บ การเติ บ โตของบริ ษ ัท ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ให้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 จานวน 0.11 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงินประมาณ 238.7 ล้านบาท
(ไม่นับ รวมหุ ้น ซื้ อคื น ) หรื อคิ ดเป็ นอัตราร้อยละ 32 ของผลกาไรสุ ท ธิ จากการดาเนิ น งานเฉพาะบริ ษทั ฯ ส าหรั บปี 2561โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 เงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.11 บาท จ่ายจากกาไรที่ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกิ จการที่ ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน จาก
บัตรส่งเสริ มเลขที่ 5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
 วันที่ไม่ได้รับสิ ทธิปันผล (XD) คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 โดยมีกาหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ซึ่ งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
กาไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เป็ นที่เรี ยบร้อย
สาหรับข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (ล้านบาท)
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ ) ไม่นบั รวมหุน้ ซื้อคืน
เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุน้ )
รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2561

ปี 2560

743
2,170
0.11
238.7
32

512
2,215
0.083
183.9
36

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานในรอบปี บัญชี 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
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หมายเหตุ: วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ( Record Date ) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2562
บริ ษทั จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห้องบอลรู ม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิ ร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒ นะ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี โดยบริ ษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็ นต้นไป
ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนใน
การประชุมครั้งนี้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ ง ซึ่ งบริ ษทั ได้แนบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข
และแบบ ค. ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและ
ดูแลหุ ้น) รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 8 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ หรื อท่านผู ้
ถือหุ ้นสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.svi-hq.com โดย
ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น
หรื อท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในนามผูถ้ ือหุน้
ได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรั บมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 5 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นทุก
ท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอความร่ วมมือจากท่านได้โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 20
เมษายน 2562 โดยส่งมาที่ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.
ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ท่านผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและหลักฐานปรากฎตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 12 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ทุกท่ านพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มฉบับนี้ มาแสดงเพื่อลงทะเบี ยนก่ อนวันประชุ มหรื อในวันประชุ ม พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบตามที่กาหนดในรายการเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ปรากฎ
ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 6 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี้ โดยบริ ษทั จะดาเนิ นการประชุมตาม
ข้อบังคับบริ ษทั ดังรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 4
สาหรับผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถที่ บริ ษทั ฯ จัดให้กรุ ณาแจ้งความจานงมาได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1813 หรื อทางอีเมล์ panita@svi.co.th หรื อส่ งแบบตอบรับการเข้าร่ วมประชุมปรากฎตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้ วย 11 มาที่โทรสารหมายเลข 02-105-0466
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จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

-นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคาประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

อนึ่ ง ผูถ้ ือหุ้นสามารถเรี ยกดูหนังสื อเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่
www.svi-hq.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุ มผูถ้ ื อหุ้น ” ตั้งแต่วนั ที่ 25 มี นาคม 2562 เป็ นต้น ไป และสามารถส่ งคาถามเกี่ ยวกับ
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรื อทางอีเมลล์ ir@svi.co.th
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