28 มีนาคม 2551
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2251

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550
2. รายงานประจําป 2550 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระป 2551 และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียง
5. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม และ รายละเอียดกรรมการอิสระที่
บริษัทฯเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน
6. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก ข และ ค
7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ดวยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) มีมติใหเรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 09:30 น. ณ หองเวอรโก ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ เรื่องตาง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2550 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง รายงานการประชุมดังกลาวไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้ในเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ดังกลาว
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลงานประจําป และรายงานกิจการของคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2550
ผลงานประจําป 2550 ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําป 2550
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบผลงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ประจําป 2550
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2550
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บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินประจําป 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
อิสระและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําป
2550
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบแลว
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี 2550
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลประมาณอัตรารอยละ 30 ของผลกําไรสุทธิหลังหักภาษี แตทั้งนี้บริษัทฯ จะ
พิจารณาจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน การขยายงาน และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการ
บริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งในรอบปบัญชี 2549 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิในอัตราหุนละ 0.60 บาท (ณ
ราคามูลคาหุนละ 10 บาท) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป 2549
เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุน ตองใชเงินลงทุนในการขยายกิจการจํานวนมากในป 2551 บริษัทฯจึง
พิจารณาเสนอใหอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี 2550 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 เงินปนผลเปนจํานวน 0.06 บาทตอ 1 หุน หรือประมาณรอยละ 23 ของผลกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป
2550 โดยมีกําหนดใหจายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
 วันปดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ในรอบปบัญชี 2550 ตามรายละเอียดขางตน
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (โปรดดูตามเอกสารแนบ 3)
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนง
จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตาม
วาระจํานวน 2 ทาน คือ
1. นายวีรพันธ พูลเกษ
กรรมการบริษัท
2. นายตรีขวัญ บุนนาค
กรรมการบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ ไดเสนอใหพิจารณา
และเสนอเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ไดแสดงตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้งนายวีรพันธ พูลเกษ และ นายตรีขวัญ
บุนนาค กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2551
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 โดยพิจารณาจากคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯในปจจุบัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ การขยายตัวทางธุรกิจ และ
เปรียบเทียบกับคาตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม และ ขนาดของธุรกิจเดียวกัน จึงเห็นสมควรกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ประจําป 2551 โดยใหคงไวในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2550 ไดอนุมัติไวคือ ไมเกิน 5,000,000 บาทถวน (หาลานบาทถวน) และ คาตอบแทนกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ใหไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเขารวมประชุม โดยประธานกรรมการ
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ไดรับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการไดรับในอัตรา 20,000 บาท ซึ่งกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไม
เคยไดรับคาตอบแทนในปกอน ๆ
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ:
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามที่เสนอดังกลาวขางตน
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 ดังนี้
1. อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป 2551
โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีและเลขทะเบียนดังตอไปนี้
1. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
2. นางนงลักษณ พุมนอย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172
โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได
และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
จัดหาผูสอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดทําหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ
งบการเงินของบริษัทแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธใดกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว ซึ่งบริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทยอย) ไดใชบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
เปนผูสอบบัญชีบริษัทเชนกัน
2. กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 ไมรวมคาใชจายที่ขอเบิกตามจริง เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,430,000 บาท
(หนึ่งลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน) และ คาสอบบัญชีพิเศษสําหรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนจํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) ซึ่งคาสอบบัญชีประจําป 2550 เปนจํานวนเงิน 1,360,000
บาท (หนึ่งลานสามแสนหกหมื่นบาทถวน) และ คาสอบบัญชีพิเศษสําหรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล เปนจํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2551 และ
กําหนดคาตอบแทน ตามที่เสนอดังกลาวขางตน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติ ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดชําระซึ่งเหลือจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ไดเสนอแกกรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP-1) จํานวน
2,175,000 หนวย ซึ่งครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 26 มิถุนายน 2550
เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ไดเสนอแกกรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่
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(ESOP-1) ครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 26 มิถุนายน 2550 และภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาว บริษัทฯ มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญคงเหลือจํานวน 2,175,000 หนวย จึงตองลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,861,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดรอยหกสิบเอ็ดลานเจ็ดหมื่นแปด
พันเจ็ดสิบบาทถวน) เปนจํานวน 1,858,903,070 บาท (หนึ่งพันแปดรอยหาสิบแปดลานเกาแสนสามพันเจ็ดสิบบาท
ถวน)
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดัง
รายละเอียดที่กลาวขางตน
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วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระ
ที่ 8 เปนดังนี้
ขอ 4.
ทุนจดทะเบียนจํานวน
1,858,903,070 บาท
(หนึ่งพันแปดรอยหาสิบแปดลานเกา
แสนสามพันเจ็ดสิบบาทถวน)
แบงออกเปน
1,858,903,070 หุน
(หนึ่งพันแปดรอยหาสิบแปดลานเกา
แสนสามพันเจ็ดสิบหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท
(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
1,858,903,070 หุน
(หนึ่งพันแปดรอยหาสิบแปดลานเกา
แสนสามพันเจ็ดสิบบาทหุน)
หุนบุริมสิทธิ
- หุน
(- หุน)
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2551 ในวันที่ 9 เมษายน 2551 ตั้งแตเวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ อนึ่งผูถือหุนทานใด
ประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด
ในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง และติดอากรแสตมป (20 บาท) พรอมสําเนาบัตรประชาชนแลวยื่นตอบริษัท
กอนเขารวมประชุมดวย

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

4

