19 มีนาคม 2564
เรื อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ซึ งประชุมเมือวันที 34 มีนาคม 3567
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที :)
2. รายงานประจําปี 2563 พร้อมงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ=นสุ ดวันที 7: ธันวาคม
2563 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 3 และ 7)
3. ข้อมูลประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 4)
4. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ในส่วนทีเกียวกับการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผู ้
ถือหุ้น
6. ข้อปฎิบตั ิสําหรับการเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการ
มอบฉันทะ
7. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. ข้อมูลประวัติผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 356S
ในวันศุกร์ ที 37 เมษายน 356S เวลา 4U.74 น. โดยเป็ นการประชุ มผ่านสื อ อิเล็กทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุ ม
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ เลขที 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
12000 เพือพิจารณาและอนุมตั ิเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี=
หมายเหตุ:

1. บริ ษทั ฯ ได้นาํ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ซึงประชุมเมือวันที 20 มีนาคม
2563 บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi-hq.com) เพือให้ผถู ้ ือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้อง หรื อขอแก้ไข
รายงานการประชุม ทั=งนี= ตั=งแต่วนั ที 10 พฤษภาคม 2563 ปรากฎว่า ไม่มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรื อขอ
แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ้น
ประจําปี 3564 เพิมเติม และเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตั=งเป็ นกรรมการในวาระการประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 356S เป็ นการล่วงหน้า ตั=งแต่วนั ที :6 กันยายน 3567 ถึงวันที 30 ธันวาคม
3567 โดยได้เผยแพร่ สิทธิ และขั=นตอนการเสนอวาระและเสนอชือบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(www.svi-hq.com)
3. ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดเสนอเรื องเพือเป็ นวาระการประชุม

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ข้ อเท็จ จริ งและเหตุผ ล: การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 3567 ได้จดั ขึ=นเมือวันที 20 มีนาคม 3567 ได้มีการบันทึก
รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั=งได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน :S วัน
นับตั=งแต่วนั ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ้นตามที กฎหมายกําหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svihq.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ งทีส่งมาด้ วย  สําเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี &'() ซึ ง
ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี=
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ประชุมเมือวันที 20 มีนาคม 2563 ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้มีการบันทึก
รายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ งทีส่งมาด้ วย 
สําเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
หมายเหตุ: วาระนี=ตอ้ งผ่านมติทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 รายงานโดยกรรมการผู้จัดการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2563 สิ=นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ได้รวบรวมและ
จัดทํารายงาน เกี ยวกับข้อมูลทางด้านการเงินและเกี ยวกับกิ จการด้านต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ งที ส่ งมาด้ วย &
รายงานประจําปี 2563 ซึ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี= ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR
Code)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2563 สิ= นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563 ให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสิ งทีส่งมาด้ วย & รายงานประจําปี 2563
หมายเหตุ: วาระนี=ไม่ตอ้ งลงมติ เนืองจากเป็ นรายงานให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบ
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ6นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 3575 และข้อกําหนดบริ ษทั กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทํา
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ=นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว และเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ทั=งนี= บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2563 สิ= นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ซึ งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี อิสระ (นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน Sg4h จากบริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด) และได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ งที
ส่ งมาด้ วย & รายงานประจําปี 2563 ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี= ในรู ปแบบรหัสคิว
อาร์ (QR Code)
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โดยมีสรุ ปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนรวม ดังนี=
หน่วย : ล้านบาท
ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี=สินหมุนเวียน
หนี=สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีชาํ ระแล้ว

ปี 2563
8,167
10,645
5,374
6,607
4,038
2,312
2,267

ปี 2562
8,955
11,333
5,061
7,866
3,467
2,297
2,267

ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ดังนี=
หน่วย : ล้านบาท
ฐานะทางการเงิน
ปี 2563
ปี 2562
ผลการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
7,461
รายได้จากการขาย
6,407
สิ นทรัพย์รวม
10,043
รายได้รวม
8,715
หนี=สินหมุนเวียน
4,307
กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง
4,151
หนี=สินรวม
6,625
การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
4,735
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
3,418
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
3,980
ทุนจดทะเบียน
2,297
2,312
ทุนทีชาํ ระแล้ว
2,267
2,267

.

ปี 2563
15,282
15,529
865

ปี 2562
14,962
15,214
477

686

372

ปี 2563
11,580
11,805
831
699

ปี 2562
11,511
11,734
373
322

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจําปี 2563 ของ บริ ษทั เอสวีไอ
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึงได้ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน Sg4h จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและ
เสนอต่อทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ=นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจําปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ= นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เนืองจากเห็นว่างบการเงินประจําปี สิ= นสุ ด ณ วันที 31
ธันวาคม 2563 ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชี ทีรับรองทัว ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญ าตแล้ว จากบริ ษทั สํา นัก งาน อี ว าย จํา กัด แล้ว โดยมี
รายละเอียดตามสิ งทีส่งมาด้ วย & รายงานประจําปี 2563 ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับ
นี=ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
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หมายเหตุ: วาระนี=ตอ้ งผ่านมติทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที ? พิจารณาอนุมัติแต่ งตั6งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 3575 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ :U กําหนดให้ใน
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ทุกครั=ง กรรมการต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระจํานวนหนึงในสามของจํานวน
กรรมการทั=งหมด ทั=งนี= กรรมการซึงพ้นตําแหน่งตามนัยนี=อาจได้รับเลือกให้กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกได้
ณ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีกรรมการจํานวนทั=งหมด 7 ท่าน ดังนั=น ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563
ครั=งนี= กรรมการทีตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน : ใน 7 ของจํานวนกรรมการทั=งหมด มีท=งั สิ=น 3 ท่าน ดังนี=คือ
รายชื อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการอิสระ
2. นางประถมาภรณ์ สวัสดิjชูโต
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัชวาล เอียมศิริ
กรรมการ
บริ ษ ัท ฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ้ น เสนอชื อ บุ ค คลที เ หมาะสมเพื อ เข้า รั บ การพิ จ ารณาตามกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาฯเป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที 16 กันยายน 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอรายชือ
ผูท้ รงคุณวุฒิมายังบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ งไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสี ย มีความเห็นว่าบุคคลทั=ง 3 ท่านสมควร
กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง เพราะเป็ นผูท้ ีมีความเหมาะสมทั=งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดอืนๆทีเกียวข้อง ตลอดจนความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ธุรกิจทีเกียวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยซึ งเป็ นกรรมการทีจะพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระได้พิจารณาแล้วว่าการสรรหาและแต่งตั=งกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการกลัน กรองและสรรหาของบริ ษทั ฯ และได้มี
การพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ซึ งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน เพือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการจึ งพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อ หุ้ น
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั=ง นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นางประถมาภรณ์ สวัสดิjชูโต และนายชัชวาล เอียมศิริ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ ง โดยทั=งสามท่าน เป็ นผูท้ ี มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชน ไม่มีลกั ษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการทีมีมหาชนเป็ นผูถ้ ือ
หุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็ นผูบ้ ริ หารในกิจการทีมีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริ ษทั ฯ
หรื อ มีสภาพเป็ นการแข่งขันทางการค้ากับบริ ษทั ฯ โดยนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนางประถมาภรณ์ สวัสดิjชูโต จะเป็ น
กรรมการอิส ระด้ว ย เนื อ งจากมี คุณ สมบัติส อดคล้อ งกับนิ ยามกรรมการอิ ส ระของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
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ทั=งนี= ข้อมูลประวัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือเลือกตั=งเป็ นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฎตามสิ งทีส่งมาด้ วย ) ข้ อมูล
ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี=
หมายเหตุ: วาระนี=ตอ้ งผ่านมติทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2564 ซึ งได้ทาํ การเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนในปี ทีผ่านมาทั=งทีเป็ นตัวเงินและผลประโยชน์อืนใด ค่าตอบแทนเฉลียที
ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจทีมีขนาดของรายได้และผลประกอบการทีใกล้เคียงกัน ผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ ผลการปฏิ บัติง านภาระหน้า ที ค วามรั บผิด ชอบของคณะกรรมการและภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จโดยรวม จึ ง
เห็นสมควรนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน U,444,444 บาท (เก้าล้านบาท
ถ้วน) เท่ากับทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ได้อนุมตั ิไว้ ทั=งนี=ไม่รวมถึงสวัสดิการทีให้กบั พนักงานทัว ไป โดยมี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี=
คณะกรรมการบริษัทฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี=ยประชุมรายครั=ง ดังนี=
รายละเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทน
รายไตรมาส
:54,444 บาท/คน
:44,444 บาท/คน

เบีย6 ประชุมรายครั6ง
(เฉพาะกรรมการทีเข้า
ประชุม)
74,444 บาท/คน
34,444 บาท/คน

โบนัสประจําปี

ขึ=นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ขึ=นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี=ยประชุมรายครั=ง ดังนี=
รายละเอียด

ค่าตอบแทน
รายไตรมาส

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

54,444 บาท

ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และ
กําหนดค่าตอบแทน

เบีย6 ประชุมรายครั6ง
โบนัสประจําปี
(เฉพาะกรรมการ
ทีเข้ าประชุม)
74,444 บาท/คน ขึ=นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

54,444 บาท

34,444 บาท/คน

ขึ=นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

ไม่มี

74,444 บาท/คน

ขึ=นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

ไม่มี

34,444 บาท/คน

ขึ=นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการ
บริ หารความเสี ยง

ไม่มี

34,444 บาท/คน

ไม่มี

ไม่มี

34,444 บาท/คน

ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เสนอ และเห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 เป็ นตัวเงินและผลประโยชน์อืน
ใด จํานวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ได้
อนุมตั ิไว้ ทั=งนี=ไม่รวมถึงสวัสดิการทีให้กบั พนักงานทัว ไป ตามรายละเอียดทีเสนอดังกล่าวข้างต้น
หมายเหตุ: วาระนี=ตอ้ งผ่านมติทีประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั=งหมดของผูถ้ ือ
หุ้นซึงมาประชุม
ในวาระนี= นายตรี ขวัญ บุนนาค กรรรมการอิสระ ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมสามัญใหญ่ผูถ้ ือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษที
แตกต่างจากกรรมการท่านอืน
วาระที 6 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั6งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแต่งตั=งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 ซึงผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั=งบริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี 2564 ซึงมีรายชือผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี=
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล
นาง กิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
นางสาว รุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาว สุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์
นางสาว รสพร เดชอาคม

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที Sg4h หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที SSU6 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 75:6 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7Uh3 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที S53: หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 5gh3 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 565U

โดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึงข้างต้นเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้ และ
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผูส้ อบบัญชี
อนุญาตอืนของบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ทําหน้าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าวข้างต้นได้
โดยมีค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชี
พิเศษสําหรับสิ ทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นจํานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมืนบาทถ้วน) ค่าสอบ
บัญชีน= ีไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการตรวจสอบบัญชี
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ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 356S มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 3567 เป็ นจํานวนเงิน 344,444 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เนืองจากบริ ษทั ฯ
ได้จดั ตั=ง SVI Electronics (USA) LLC. เป็ นบริ ษทั ย่อยเพิม ขึ=น เมือวันที g ธันวาคม 3567
ค่าสอบบัญชี
(หน่วย:บาท)

ปี 3563

ปี 3567

(ผูส้ อบบัญชี :
สํานักงาน อีวาย จํากัด)

ปี 356S

(ผูส้ อบบัญชี :
(เสนอผูส้ อบบัญชี :
สํานักงาน อีวาย จํากัด) สํานักงาน อีวาย จํากัด)

ค่ าสอ บ บั ญ ชี สํ า ห รั บ ง บ การ เ งิ น
ประจําปี และรายไตรมาส (Audit Fee)

2,500,000

2,400,000

2,600,000

ค่ า สอบบัญ ชี พิ เ ศษสํ า หรั บ สิ ท ธิ แ ละ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

250,000

250,000

250,000

หมายเหตุ: ผูส้ อบบัญชีตามรายชือข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผูเ้ กียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล เป็ นผูต้ รวจสอบให้บริ ษทั ฯ จํานวน 7 ปี คือรอบปี บัญชี 356: - 3567ประสบการณ์
ความสามารถของผูส้ อบบัญชี ตามสิ งทีส่งมาด้วย U
บริ ษทั SVI Austria GmbH ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในยุโรป มีผสู ้ อบบัญชีจากสํานักงานในเครื อเดียวกัน สําหรับบริ ษทั ย่อยอืนๆ
คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงินได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทําหน้าทีของผูส้ อบบัญชีแต่ละราย
เพือให้มนั ใจว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด สามารถหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนฯว่าด้วยเรื องการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี อีกทั=งมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีดี มีความเชี ยวชาญในการสอบ
บัญชี มีทกั ษะความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมและขนาดของ
สิ น ทรั พ ย์ใ กล้เ คีย งกัน อี ก ทั=ง ความเหมาะสมของค่า สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง มี มติ เห็ น ชอบให้ นํา เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือนําเสนอต่อทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้นพิจารณาแต่งตั=งผูส้ อบบัญชี และอนุ มัติจาํ นวนเงินค่าสอบบัญชี
สําหรับรอบปี บัญชี 2564 ตามทีได้นาํ เสนอข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ แต่งตั=ง นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน Sg4h หรื อ นาง กิง
กาญจน์ อัศวรั งสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน SSU6 หรื อ นางสาวรุ ้ งนภา เลิ ศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาต เลขทะเบียน 75:6 หรื อ นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7Uh3 หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน S53: หรื อ นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 5gh3 หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 565U ของบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 356S และอนุ มตั ิเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 356S เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
3,644,444บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสําหรับสิ ทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
7

เป็ นจํานวน 354,444 บาท (สองแสนห้าหมืนบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีน= ีไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการตรวจสอบบัญชี ซึง
เป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิโดยทัว ไป
หมายเหตุ: วาระนี=ตอ้ งผ่านมติทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ ซึงได้รับอนุมตั ิโดยทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ครั=งที :/3557 เมือวันที 3g เมษายน
3557 ได้กาํ หนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ตาํ กว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท
ทีกฎหมายและบริ ษทั กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ=นอยูก่ บั ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด
แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอืนๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล: ในรอบปี บัญ ชี 2563 บริ ษ ัท ฯ มี ผ ลประกอบการจากงบการเงิ น รวม เป็ นกํา ไรสุ ท ธิ จ ํา นวน
686,488,440 บาท (หกร้ อยแปดสิ บหกล้านสี แสนแปดหมื นแปดพันสี ร้อยสี สิบบาทถ้วน) และกําไรสุ ทธิ จากงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวน 6Ug,6h5,4S7 บาท (หกร้อยเก้าสิ บแปดล้านหกแสนเจ็ดหมืนห้าพันสี สิบสามบาทถ้วน)
ด้ว ยบริ ษัท ฯ มี ค วามจํา เป็ นต้อ งสํ า รองเงิ น สดเก็ บ ไว้เ พื อ ใช้ ใ นการดํา เนิ น งานและรองรั บ การเติ บ โตของบริ ษัท
ฯ คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2563 และจ่ายเงินปันผลเป็ นเงิน
สดสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 จํานวน 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นเงินประมาณ 236.85 ล้านบาท (ไม่นบั รวมหุ้นซื= อคืน)
หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 34.5 ของผลกําไรสุ ทธิ จากการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ และร้อยละ 77.U ของผลกําไรสุ ทธิจาก
การดําเนินงานเฉพาะบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2563 ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี=
เงินปั นผลอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จ่ายจากกําไรทีได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากบัตร
ส่งเสริ มเลขที 515(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
วันทีไม่ได้รับสิ ทธิปันผล (XD) คือวันที 6 พฤษภาคม 2564
กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที 7 พฤษภาคม 2564
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที 17 พฤษภาคม 2564
ซึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกําไรสุ ทธิส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไร
สุ ทธิ จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 เป็ นทีเรี ยบร้อย สําหรับปี บัญชี 3567 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองเพิม :,53U,S00
บาท รวมทุนสํารองตามกฎหมาย ณ สิ=นปี 3567 จํานวน 37:,34S,77g.:4 บาท
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สําหรับข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี ทีผา่ นมาเป็ นดังนี=
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 1DE5

ปี 1DE1

ปี 1DEF

699

322

743

2,153

2,153

2,170

เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น)

0.11

1.9282

0.11

รวมเงินปันผลจ่ายทั=งสิ=น (ล้านบาท)

237

4,152

239

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

34.50

1,209.65

29.73

กําไรสุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (ล้านบาท)
จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)ไม่นบั รวมหุ้นซื=อคืน

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท: เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
หมายเหตุ: วาระนี=ตอ้ งผ่านมติทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 8 พิจ ารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบีย นซึงเหลือจากการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิทีจ ะซื6 อหุ้นสามัญ ของบริษัท
(SVI-W3) จากทุนจดทะเบีย น 1,5F1,N?5,5OF บาท (สองพันสามร้ อยสิ บสองล้ านสี หมืนสามพันสามร้ อยแปดสิ บเอ็ดบาท
ถ้ วน) เป็ น 1,1EE,P?Q,?1E บาท (สองพันสองร้ อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสีหมืนเก้าพันสีร้อยยีสิบหกบาทถ้ วน)
ข้ อเท็จ จริ งและเหตุผ ล: ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั=งที :/355h วันที 35 เมษายน 355h ได้อนุ มตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯเพือรองรับการใช้สิทธิ จากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื= อหุ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริ ษทั ครั=งที 7 (SVI-W3) โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 7:,444,000 หุ้น (สามสิ บเอ็ดล้านหุ้น) มูลค่าทีตราไว้
หุ้นละ : บาท
ต่อมาประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั=งที :4/3563 วันที 6 ธันวาคม 3563 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลพิเศษ เป็ นเงินสด
เกินกว่าร้อยละ g0 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริ ษทั ซึงมีผลให้บริ ษทั ฯ ต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ
อัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SVI-W7 โดยมีผลบังคับวันที :U ธันวาคม 3563 ณ วันทีปรับสิ ทธิ จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ SVI-W3 คงเหลือ 74,444,440 หน่วย (สามสิ บล้านหน่วย) อัตราการใช้สิทธิใหม่ : หน่วย ต่อ :.54Ug หุ้นสามัญ
บริ ษทั จึงต้องจดทะเบียนเพิม ทุนอีก :5,3US,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ : บาท ซึงได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุ้นประจําปี 3567 วันที 34 มีนาคม 3567 รวมบริ ษทั มีทุนจดทะเบียนเพือรองรับการใช้สิทธิจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SVI-W3
รวมจํานวน S5,3US,444 หุ้น
ในวันที 36 มีนาคม 3567 มีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ SVI-W3 จํานวน 74 หน่วย
จํานวนหุน้ สามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิ S5 หุ้น ส่งผลให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนซึงเหลือจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิทีจะซื=อหุน้ สามัญของบริ ษทั (SVI-W3) จํานวน 45,293,955 หุน้ ซึงใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวพ้นสภาพเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ วันที 3h มีนาคม 2563
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บริ ษทั ฯจึงขอลดทุนจดทะเบียนซึ งเหลือจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื= อหุ้นสามัญของบริ ษทั (SVI-W3)
จํานวน S5,3U7,U55 หุ้น
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอทีประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนซึงเหลือจากการใช้
สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื=อหุ้นสามัญของบริ ษทั (SVI-W3) จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,7:3,4S7,7g: บาท (สองพัน
สามร้อยสิ บสองล้านสี หมืนสามพันสามร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน) เป็ นจํานวน 3,366,hSU,S36 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บ
หกล้านเจ็ดแสนสี หมืนเก้าพันสี ร้อยยีสิบหกบาทถ้วน)
หมายเหตุ: วาระนี=ตอ้ งผ่านมติทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั=งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพือให้สอดคล้องการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามทีเสนอในวาระ 8 ข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอทีประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้นอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ
ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯตามวาระที 8 เป็ นดังนี=
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,366,hSU,S36 บาท (สองพันสองร้อยหกสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี หมืนเก้าพันสี ร้อยยีสิบ
หกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น

3,366,hSU,S36 หุ้น (สองพันสองร้อยหกสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี หมืนเก้าพันสี ร้อยยีสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึงบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

3,366,hSU,S36 หุ้น (สองพันสองร้อยหกสิ บหกล้านเจ็ดแสนสี หมืนเก้าพันสี ร้อยยีสิบหกหุ้น)
--------

หุ้น

หมายเหตุ: วาระนี=ตอ้ งผ่านมติทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั=งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 10 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ทั=งนี= บริ ษทั ได้กาํ หนดรายชื อผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 356S ( Record Date ) ในวัน 5
มีนาคม 2564
เนืองจากการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 เป็ นการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM ) เพียงรู ปแบบเดียว
เท่านั=น บริ ษทั ฯ จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุ มผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) โดยปฎิ บตั ิตาม ข้อปฎิบตั ิ
สําหรับการเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ งทีส่งมา
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ด้ วย 6 โดยส่ งแบบฟอร์ มการลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฎตามสิ งทีส่งมาด้ วย 8
บริ ษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM ) ตั=งแต่เวลา 8.30 น. เป็ นต้นไป
ในกรณี ทีท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้ว ยตนเองได้ โปรดแต่งตั=งบุคคลอืนเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนนในการประชุมครั=งนี= โดยการเลือกใช้แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง ซึ งบริ ษทั ฯ ได้แนบหนังสื อมอบ
ฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข และแบบ ค. ซึงแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั=งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น) รายละเอียดปรากฎตามสิ งทีส่งมาด้ วย 7 ซึ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมฉบับนี= หรื อท่านผูถ้ ือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.svi-hq.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึงตามทีระบุไว้เท่านั=น หรื อท่านผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในนามผูถ้ ือหุ้นแทนในการประชุมผ่านสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM ) ในครั=งนี= ได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ งที
ส่ งมาด้ วย '
ทั=งนี=ขอความร่ วมมือจากท่านได้โปรดส่ งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) รายละเอียดปรากฎตามสิ งทีส่งมาด้ วย 3 และหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริ ษทั ฯ ภายในวันที
:5 เมษายน 2564 (กรณี ส่งทางไปรษณี ย)์ โดยส่ งมาที ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) เลขที :S:-:S3
หมู่ 5 นิคมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี :3444 หรื อ ภายในวันที
:5 เมษายน 2564 (กรณี ส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail) ir@svi.co.th)
บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี 356S พร้ อมเอกสารประกอบการประชุ มและ
แบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.svi-hq.com
จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

-นายชัชวาล เอียมศิริกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ

อนึง ผูถ้ ือหุ้นสามารถเรี ยกดูหนังสื อเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ที
www.svi-hq.com ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผูถ้ ือหุ้น” ตั=งแต่วนั ที 19 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป และสามารถส่งคําถามเกียวกับระเบียบ
วาระการประชุม ใหญ่ส ามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 ล่วงหน้าได้ที ฝ่ ายนัก ลงทุน สัมพัน ธ์ บริ ษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) เลขที :S:-:S3 หมู่ 5 สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี :3444 หรื อทางอีเมล์ ir@svi.co.th
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รายงานประจําปี 2563

