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บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)    I   3

วันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญประจ�าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

2. รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบรษิทัพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส�าหรบัรอบปีบญัชี 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

6. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

7. หนังสือมอบฉันทะ

8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ในวันพุธที่ 

4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวโีอเอ ทาวเวอร์ หอ้งประชมุเอสคิ ชัน้ 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560

  วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยได้มีการ

จัดท�ารายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spvi.co.th/investor-relations/ และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ท�าการ

แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจาํปี 2560

  วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทได้จัดท�ารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี

บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทมีรายได้รวมเป็นเงิน 2,096.19 ล้านบาท และ

มีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงิน 30.46 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดผลการด�าเนินงานของบริษัท ปรากฏ

ตามรายงานประจ�าปีซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)

  ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด�าเนนิงานและรายงานประจ�า

ปี 2560
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

  วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ�าปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112  

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�าปี 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับ 
 ผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  
 (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

  วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก�าหนดให้บริษัท 

จ่ายเงินปันผลจากเงินก�าไรเท่านั้น และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

  บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิได้ นติบิคุคล อย่างไร

ก็ตามบริษัทอาจจะก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจ�าเป็นที่

จะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทต่อไป

  ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรร

ก�าไรจากผลการด�าเนินงานปี 2560 และการจ่ายปันผล ดังนี้

• จัดสรรก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงานปี 2560 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ

ประจ�าปี คิดเป็นเงิน 1,523,408.00 บาท

• จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ  

มีก�าไรสุทธิจ�านวน 30.46 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ 

ด�าเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 16,000,000 บาท โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561 (ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับ

เงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	 ปี	2560	(ปีที่เสนอ)	 ปี	2559

ก�าไรสุทธิ(บาท) 30,468,153 5,136,238

จ�านวนหุ้น(หุ้น) 400,000,000 400,000,000

เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท) 0.040 0.012

รวมจ�านวนเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท) 16,000,000 4,800,000

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ) ร้อยละ 53 ร้อยละ 93
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 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจ�านวนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

  วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท  

ข้อ18. ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมดถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุด 

กับสามหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	 ต�าแหน่ง

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

2. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสุษมา รัติวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน

  ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมเพือ่เข้ารบั

การคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทั เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่1-31 ธนัวาคม 2560 

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีไม่ได้ร่วมพจิารณาด้วย ได้ร่วมกนัพจิารณา

คณุสมบตักิารเป็นกรรมการทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ข้อบงัคบัของบรษิทัแล้วมคีวามเหน็ว่ากรรมการทีค่รบ

ก�าหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายนราธร วงศ์วิเศษ และนางสุษมา รัติวานิช  มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก�าหนด และมีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ของ

กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นที่หน้าพอใจตลอดระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง

   ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีพจิารณาแล้วเหน็ว่ากรรมการ ทัง้ 3 ท่าน 

ได้แก่       

  1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

  2. นายนราธร วงศ์วิเศษ

  3. นางสุษมา รัติวานิช

  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ ์

ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท สามารถจะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน 

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ 

นางสุษมา รัติวานิช คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็น

ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จ�านวนหุ้น และสัดส่วน 

การถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน  

ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ก�าหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน

รปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ�าเหนจ็ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ตามข้อบงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นพิจารณา 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ : ทีป่ระชมุคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนมุตักิารก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 6.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจ�าปีให้กรรมการ ส�าหรับผลการด�าเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31  

  ธันวาคม 2560

  จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาปรากฎผล ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน	 ป	ี	2559	 ปี	2560	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

รายได้ (บาท) 1,797,459,949 2,096,192,124 298,732,175
   16.62%

ก�าไรสุทธิ (บาท) 5,136,238 30,468,153 25,331,915
   493.20%

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินโบนัสกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ 

โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ชื่อ	 								ต�าแหน่ง	 รอบปีบัญช	ี2559		 รอบปีบัญช	ี2560

	 	 (บาท)	 (บาท)

1. นายธีระ  อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ - 200,000

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ - 100,000

 ประธานกรรมการบริหาร

 ความเสี่ยง

3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ - 100,000

 ประธานกรรมการบริหาร

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ - -

 กรรมการบริหาร

 กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางเพ็ชรรัตน์  วรญาณโกศล กรรมการ - -

 กรรมการบริหาร

 กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ชื่อ	 							ต�าแหน่ง	 รอบปีบัญช	ี2559		 รอบปีบัญชี	2560

	 	 (บาท)	 (บาท)	

6.  นายโสภณ  อิงค์ธเนศ กรรมการ - 100,000

7. นายสุจิน  สุวรรณเกต กรรมการอิสระ - 100,000

 กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการสรรหาและพิจารณา

 ค่าตอบแทน

8. นางสุษมา  รัติวานิช กรรมการอิสระ - 100,000

 กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการสรรหาและพิจารณา

 ค่าตอบแทน

รวมเป็นเงิน	 	 -	 700,000

  ทัง้นี ้นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพช็รรตัน์ วรญาณโกศล เสนอทีจ่ะไม่รบัโบนสัจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

เนื่องจากเป็นพนักงานประจ�าของบริษัท

  ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ส�าหรับผลการด�าเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังที่เสนอ

 6.2		พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ส�าหรับป	ี2561

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนจะได้รับให้

สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม

เทยีบเคยีงได้กบัตลาดและบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการที่

มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัต ิ

ค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2561 ในอัตราเท่ากับปี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	 									ต�าแหน่ง	 ปี	2561	 ปี	2560

	 	 (บาท/เดือน)	 (บาท/เดือน)	

1. นายธีระ อภัยวงศ์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ 

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล (1), (2)

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล (1), (2)

6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ 

7. นายสุจิน สุวรรณเกต

8. นางสุษมา รัติวานิช

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

130,000

20,000

40,000

40,000

-

-

40,000

40,000

10,000

40,000

10,000

130,000

20,000

40,000

40,000

-

-

40,000

40,000

10,000

40,000

10,000
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	 ผู้สอบบัญชีรับ		 จ�านวนปีที่ลงลายมือชื่อ

	 อนุญาตเลขที่	 รับรองงบการเงินของบริษัท	

• ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง 5,000 บาท

• ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้งต่อครั้ง 5,000 บาท

• ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้งต่อครั้ง 5,000 บาท

 หมายเหตุ	

  1.  นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจ�าของบริษัท

 2. กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

 3. บริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

  ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2561 

ดังที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  วัตถุประสงค์และเหตุผล :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอและ

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการ

รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ก�าหนด

ให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน  

โดยการหมนุเวยีนไม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีห่งใหม่ บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอืน่ๆ ในส�านกังาน

ตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้  

  ส�าหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และเพื่อ

ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ส�านักงาน 

อีวาย จ�ากัด จ�านวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรับปี 2561 (เป็นปีแรก) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ยังไม่เคย

ท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท ส�านักงาน  

อีวาย จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอ

ยังเป็นอัตราที่เหมาะสม และผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

  คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบกบัฝ่ายจดัการให้เสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์  

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์

4753

4377

4604

-

-

-
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  ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ

แต่งตั้งนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่ง

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และก�าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 1,100,000 บาท ต่อปี  

รายการ
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

2561 2560

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี

สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส

สอบทานข้อมูลรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1

รวม

595,000

405,000

100,000

1,100,000

595,000

405,000

100,000

1,100,000

-

-

-

-

 หมายเหตุ	

 ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

  วัตถุประสงค์และเหตุผล : การเสนอขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

  ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนมุตัแิก้ไข

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตาม 

ค�าสัง่หวัหน้าคณะความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เรือ่งการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ�านวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจ โดยการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

 ปัจจุบัน 

  ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม

สามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในห้า (1/5) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ�านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวม

กันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกัน ท�าหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน

คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก “ผู้ถือหุ้น”

 แก้ไขเป็น

  ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม

สามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
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10   I   บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้น 

นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าชือ่กนัท�าหนงัสอืในฉบบัเดยีวกนัร้องขอ

ให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้กไ็ด้ โดยในหนงัสอืร้องขอนัน้จะต้องระบเุรือ่งและเหตผุลในการขอให้เรยีกประชมุ

ไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน 

หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ�านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วัน

ครบก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสามในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอ�านวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณทีีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใดจ�านวนผูถ้อืหุน้ ซึง่มาร่วม

ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 37 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิ

จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

  อนึ่ง บริษัทฯ ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2561 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 

  จงึเรยีนมาเพือ่ขอเชญิท่านผูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีท่ีร่ะบไุว้ข้างต้นเพือ่ให้การลงทะเบยีนประชมุ

สะดวกรวดเร็วบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

  หากผู ้ถือหุ ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้  

ท่านสามารถมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่

ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ล�าดับที่ 5)

  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียด 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)

(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานกรรมการ
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