1 เมษายน 2554
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554

เรียน

ทานผูถือหุนบริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
2. รายงานประจําป 2553 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระป 2554 และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ขอบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่
บริษัทฯเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน
7. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
9. แผนที่จุดรับ – สง กรณีเดินทางดวยรถที่บริษัทฯ จัดให
10. แบบตอบรับการเขารวมประชุม

ดวยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) มีมติใหเรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่
27 เมษายน 2554 เวลา 09:30 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 3 บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 142 หมูที่ 5 ถ.ติวานนท ต.บาง
กะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ เรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2553 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง ครบถวน และไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกําหนดเวลา ซึ่ง
รายงานการประชุมดังกลาวไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ: ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ดังกลาว
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสําหรับผลงานประจําป 2553 รายงานโดยประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทฯไดรวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการดานตางๆและผลการดําเนินงานประจําป 2553 ดังปรากฏรายละเอียด
ในรายงานประจําป 2553 ตามที่สงมาดวย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทยอย อยูในระดับที่นาพอใจ คณะกรรมการจึงเสนอผูถือ
หุนเพื่อรับทราบรายงานผลงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจําป 2553 รายงานโดยประธานเจาหนาที่บริหาร
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ (นางสาว รุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท
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แอนด ยัง จํากัด) และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบร อยแลว ดั งปรากฏรายละเอียดในรายงาน
ประจําป 2553
ความเห็นคณะกรรมการ: ผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบแลวดังกลาว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (โปรดดูเอกสารแนบ 3)
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพนตําแหนงตามนัยนี้ อาจไดรับเลือกให
กลับมารับตําแหนงอีกได
บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการพิจารณาตามกระบวน การ
สรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เปนการลวงหนา นับตั้งแต 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ผานทางเว็บไซต
ของบริษัทฯ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรชื่อผูที่เหมาะสมมายังบริษัทฯ
ในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 ทาน คือ
1. นายตรีขวัญ บุนนาค
กรรมการอิสระ
2. นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา
กรรมการบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียมิไดรวมพิจารณา) ไดเสนอให
พิจารณาและเสนอเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งไดพิจารณาองคประกอบ และความ
เหมาะสมทั้งในดานคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อีก
ทั้งความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชนตอการประกอบกิจการและสามารถชวยพัฒนาบริษัทฯได อันจะเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในชวงที่ผานมา และ สําหรับนาย ตรีขวัญ บุนนาค
กรรมการอิสระนั้น ไดพิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯกําหนดขึ้น โดยมีรายละเอียดเทียบเทากับหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 )
รวมทั้งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย ที่อาจมีความขัดแยงมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ ซึ่งรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอ
ชื่อ ไดแสดงตามเอกสารแนบ 3 ใบที่ 1 และ 2.
ความเห็นคณะกรรมการ: การคัดเลือกกรรมการไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผานการ
พิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเปน
ประโยชนแกกิจการของกลุมบริษัทฯ อยางครบถวนแลว ผูถือหุนจึงสมควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายตรีขวัญ บุนนาค และ
นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมประการตางๆ อีกทั้งไดเปรียบเทียบกับคาตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และธุรกิจที่
มี ข นาดของรายได แ ละผลประกอบการที่ ใ กล เ คี ย งกั น จึ ง เห็ น สมควรกํ า หนดค า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดยอยประจําป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) ซึ่งเปนจํานวนเทากับที่ ที่
ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติสําหรับป 2553
2

โดยอัตราที่ไดจัดสรรจายในป 2553 มีดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดคาตอบแทนเปนรายไตรมาส และ รายป รวมทั้งหมด
เปนจํานวน 850,000 บาท ตอป และคาเบี้ยประชุม ในอัตรา 30,000 บาท ตอครั้ง
2. กรรมการตรวจสอบ ไดคาตอบแทนเปนรายไตรมาส และ รายป รวมทั้งหมดเปนจํานวน 850,000 บาท ตอป และคา
เบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท ตอครั้ง
3. กรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชุดยอย ไดคาตอบแทนเปนรายไตรมาส และ รายป รวมทั้งหมดเปนจํานวน 650,000
บาท ตอป และคาเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท ตอครั้ง
ทั้งนี้คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) ที่จายรวมทั้งป จะขึ้นอยูกับจํานวนครั้งของการประชุมในรอบหนึ่งป
ความเห็นคณะกรรมการ: การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดยอย ไดมีการดําเนินการตาม
กระบวนกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯตามลําดับ โดยเทียบเคียงกับ
บริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสมตางๆอยางครบถวนแลวผูถือหุนจึงสมควรพิจารณา
และอนุมัติ กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดยอย ตามที่เสนอดังกลาวขางตน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนําเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 ดังนี้
1. อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป 2554
โดยพิจารณาจากประสบการณ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งไดเปรียบเทียบอัตราคาสอบบัญชีกับบริษัทสอบ
บัญชีอื่นในระดับเดียวกัน
โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีและเลขทะเบียนดังตอไปนี้
1) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
2) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182
3) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีทุกคนดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดจัดหาผูสอบ
บัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดทําหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
แทน
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกลาวขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียใดๆกับบริษัทฯ บริษัทยอย
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแต
อยางใด และบริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทยอย) ไดใชบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีบริษัทเชนกัน ซึ่งการรับบริการสอบบัญชีดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่จะทําใหผูสอบบัญชีขาด
ความเปนอิสระและความเปนกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษทั ฯ
2. กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
และ มีคาสอบบัญชีพิเศษสําหรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่น
บาทถวน) คาสอบบัญชีดงั กลาวมีจํานวนเทากับปกอน ซึ่งไมรวมคาใชจายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)
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หมายเหตุ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยังจํากัด เปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ มาตั้งแตป 2545 โดยนางสาวรุง
นภา เลิศสุวรรณกุล ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีบริษัทฯตั้งแตรอบปบัญชี 2551
ความเห็นคณะกรรมการ: การคั ด เลื อ กผู ส อบบั ญ ชี แ ละการกํ า หนดค า สอบบั ญ ชี ไ ด ผ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองของ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ได พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ า นมา ภาระ และปริ ม าณงาน ตลอดจนความ
สมเหตุสมผลของคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีอยางรอบคอบแลว ผูถือหุนจึงสมควรพิจารณาและอนุมัติ การแตงตั้งผูสอบ
บัญชีประจําป 2554 และกําหนดคาสอบบัญชี ตามที่เสนอดังกลาวขางตน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2553
บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆทุก
ประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปนอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาวาในป 2553 บริษัทฯมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวม เปนจํานวน 0.40 บาท และ 0.42 บาท ตอหุน ตามลําดับจึงเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 โดย
ใหจายเงินปนผล จํานวน 0.20 บาทตอ 1 หุน หรือในอัตรารอยละ 50 และ 48 ของผลกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและ
งบการเงินรวม ในป 2553 ตามลําดับ แตเนื่องจากบริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 ไปแลวจํานวน 0.095 บาทตอ 1 หุน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2553 สวนที่เหลือเปนเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เงินปนผลในอัตราหุนละ 0.105 บาท จายจากกําไรที่ไดสิทธิประโยชนจากกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน
โดยไดรับยกเวนภาษี
- มีกําหนดจายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
- วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
การจายเงินปนจากกําไรสุทธิในรอบปบัญชี 2553 ดังกลาวขางตนนั้น ไดจายหลังการจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไวแลว
ความเห็นคณะกรรมการ: ผูถือหุนสมควรพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี
2553 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดชําระ ซึ่งเหลือจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท (SVI-W2) จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหนึ่งหมื่น
หกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ด
รอยสามสิบหกบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,038,079 หุน (หนึ่งลานสามหมื่นแปด
พันเจ็ดสิบเกาหุน)
สืบเนื่องจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (SVI-W2) ไดหมดอายุลงเมื่อเดือน
ธันวาคม 2553 โดยมีผูไมใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 1,038,079 หุน (หนึ่งลานสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเกาหุน)
ดังนั้นจะตองลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหกลาน
สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสน
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เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน) โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 1,038,079 หุน (หนึ่ง
ลานสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเกาหุน)
ความเห็นคณะกรรมการ: ผูถือหุนสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,986,216,815 บาท
(หนึ่งพันเการอยแปดสิบหกลานสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) เปนจํานวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพัน
เก า ร อ ยแปดสิบ หา ลา นหนึ่ ง แสนเจ็ ดหมื่น แปดพั น เจ็ด รอ ยสามสิ บ หกบาทถว น) โดยการตั ด หุน จดทะเบี ย นที่ยั งไมไ ดนํ า
ออกจําหนาย จํานวน 1,038,079 หุน (หนึ่งลานสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเกาหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามวาระที่ 8
ความเห็นคณะกรรมการ: ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพื่อให สอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8 เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
1,985,178,736 บาท
(หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน)
แบงออกเปน
1,985,178,736 หุน
(หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท
(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญจํานวน
1,985,178,736 หุน
(หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดรอยสามสิบหกหุน)
หุนบุริมสิทธิ
หุน
(ศูนยหุน)
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่อง พิจารณาอนุมัติยายที่ตั้งสํานักงานใหญจาก เลขที่ 33/10 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขที่ 142 หมูที่ 5 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารและการประสานงานดานตางๆ ทางบริษัทฯจึงขอยาย
ที่ตั้งสํานักงานใหญจาก เลขที่ 33/10 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขที่ 142
หมูที่ 5 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ความเห็นคณะกรรมการ การยายที่ตั้งสํานักงานใหญมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผูถือหุนจึงสมควร
พิจารณาและอนุมัติ การยายที่ตั้งสํานักงานใหญตามที่เสนอดังกลาวขางตน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 5. เพื่อใหสอดคลองกับการยายที่ตั้งสํานักงาน
ใหญของบริษัทตามวาระที่ 10
เพื่อใหสอดคลองกับการยายที่ตั้งสํานักงานใหญ ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10. บริษัทฯจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 5. โดยมีรายละเอียดดังตอนี้
เดิม “ที่ตั้งสํานักงานใหญ จะตั้งอยู ณ จังหวัด นนทบุรี”
แกไขเปน “ที่ตั้งสํานักงานใหญ จะตั้งอยู ณ จังหวัด ปทุมธานี”
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ความเห็นคณะกรรมการ: ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 5. เพื่อให สอดคลอง
กับการยายที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทตามวาระที่ 10
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
อนึ่งผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรด
กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป (20 บาท) พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนยื่นตอบริษัท กอนเขารวมประชุม
สําหรับทานผูถือหุนที่ประสงคจะเดินทางมาประชุมดวยรถที่บริษัทฯจัดให ขอความกรุณาสงแบบตอบรับกลับมายัง
ฝายนักลงทุนสัมพันธ บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) ทางอีเมล thitikan@svi.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02-963-9109
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร 02-963-9101 ตอ 1806
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายพงษศักดิ์ โลหทองคํา)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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