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ประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2562
บริษทั เอส พี วี ไอ จ�ากดั (มหาชน)

หนังสือเชิญ

ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 31 เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120

วนัพฤหสับดีท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

อาคารเอม็ เอส สยามทาวเวอร์
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                                                                   วนัที ่4 มนีาคม 2562

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ�ากดั (มหาชน)

เอกสารทีแ่นบสง่มาดว้ย

 1. ส�าเนารายงานการประชมุสามญัประจ�าปี 2561 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่4 เมษายน 2561
 2.  รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบรษิทัพรอ้มงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็    
  ส�าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ในรปูแบบ QR Code
 3.  ขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
 4.  ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน
 5.  เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ
 6.  นิยามกรรมการอสิระและรายชือ่กรรมการอสิระทีบ่รษิทัใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
 7.  หนงัสอืมอบฉนัทะ
 8.  แผนทีส่ถานทีป่ระชมุ

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มมีตใิหน้ดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 ใน
วนัพฤหสับดทีี ่4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. อาคารเอม็ เอส สยามทาวเวอร ์ชัน้ 31 เลขที ่1023 ณ หอ้งประชมุใหญ่ ถนน
พระราม 3 แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปน้ี

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2561

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2561 โดยไดม้ ี
  การจดัท�ารายงานการประชมุและจดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุสามญั 
  ผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.spvi.co.th/investor-relations/ และบรษิทัไมไ่ดร้บัขอ้เสนอ 
  ใหท้�าการแกไ้ขรายงานการประชมุแต่อยา่งใด 
  
  ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 ซึง่คณะกรรมการ 
  บรษิทัเหน็วา่ไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
  โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด�าเนินงานของบริษทั และรายงานประจ�าปี 2561

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  บรษิทัไดจ้ดัท�ารายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทั 
  ในรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทมรีายได้รวมเป็นเงนิ  
  2,591.46 ล้านบาท และมกี�าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล เป็นเงนิ 45.22 ล้านบาท ซึ่งรายละเอยีด  
  ผลการด�าเนินงานของบรษิทั ปรากฏตามรายงานประจ�าปีซึง่สง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
  ล�าดบัที ่2)
  
  ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด�าเนินงาน และรายงาน 
  ประจ�าปี 2561
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบริษทั ส�าหรบัรอบปีบญัชี 
  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารท�างบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็  
  ส�าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  เพือ่น�าเสนอใหท้ี ่
  ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชมุสามญัประจ�าปี ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535  
  มาตรา 112  

  ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและ 
  งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั ส�าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผา่นการพจิารณาและ 
  เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามรายละเอยีดปรากฏใน 
  รายงานประจ�าปี ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล�าดบัที ่2

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรก�าไรสทุธิเป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย ส�าหรบัผลการ 

  ด�าเนินงานส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 พร้อมก�าหนดวนัก�าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date)  

  ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 
 
  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก�าหนดใหบ้รษิทัจา่ย 
  เงนิปนผลจากเงนิก�าไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 50 ก�าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก�าไรสทุธ ิ
  ประจ�าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก�าไรสุทธปิระจ�าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสม 
  ยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส�ารองจะมจี�านวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน

  บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนผลในอตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ของก�าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  
  อยา่งไรกต็ามบรษิทัอาจจะก�าหนดใหก้ารจา่ยเงนิปนผลมอีตัราทีน้่อยกวา่อตัราทีก่�าหนดขา้งตน้ได ้ หากบรษิทัม ี
  ความจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งน�าเงนิก�าไรสทุธจิ�านวนดงักลา่วมาใชเ้พือ่ขยายการด�าเนินงานของบรษิทัต่อไป
 
  ความเหน็ของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิาร 
  จดัสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปี 2561 และการจา่ยปนัผล ดงัน้ี
  -  จดัสรรก�าไรสทุธจิากผลการด�าเนินงานปี 2561 เป็นทนุส�ารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของก�าไรสทุธ ิ
   ประจ�าปี คดิเป็นเงนิ 2,261,026.00 บาท
  -  จากผลการด�าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธ ิ
   จ�านวน 45.22 ลา้นบาท คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหจ้า่ยเงนิปนัผลจากผลการด�าเนินงานรอบปี 

   บญัช ี31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท (ราคาพาร ์0.50 บาท) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 24,000,000 บาท  
   โดยก�าหนดวนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปนัผลในวนัที ่1 มนีาคม 2562 และ 

   ก�าหนดวนัจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่ 22 เมษายน 2562 (ทัง้น้ี สทิธใินการไดร้บัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไม ่

   แน่นอนจนกวา่จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2562)
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  ทัง้น้ี อตัราการจา่ยเงนิปนัผลจ�านวนดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั

วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั      
  ขอ้18. ก�าหนดวา่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสามของ 
  จ�านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ�านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ�านวนใกลท้ีส่ดุ 
  กบัสว่นหน่ึงในสาม ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 ครัง้น้ีมกีรรมการทีต่อ้ง ออกตามวาระ ดงัน้ี

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลทีผ่า่นมา

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ)

ก�าไรสทุธ(ิบาท) 30,468,153 45,220,515

จ�านวนหุน้(หุน้) 400,000,000 400,000,000

เงนิปนัผลจา่ยอตัราต่อหุน้ (บาท) 0.04 0.06

รวมจ�านวนเงนิปนัผลทัง้สิน้ (บาท) 16,000,000 24,000,000

สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (โดยประมาณ) รอ้ยละ 53 รอ้ยละ 53

  
  ส�าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 บรษิทัได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะ 
  สมเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่ 
  วนัที ่ 1-31 ธนัวาคม 2561 ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึ่งไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรบัการ 
  คดัเลอืกแต่อยา่งใด

  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีไม่ไดร้่วมพจิารณาดว้ยไดร้่วมกนั 
  พจิารณาและไดผ้า่นการกลัน่กรองคุณสมบตักิารเป็นกรรมการทีไ่ดก้�าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบั 
  ของบรษิทัแลว้มคีวามเหน็วา่กรรมการทีค่รบก�าหนดตามวาระทัง้ 3 ทา่น ไดแ้ก่ นายธรีะ อภยัวงศ ์ นายไตรสรณ์  
  วรญาณโกศล และนายโสภณ องิคธ์เนศ มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ฎหมายบรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535  
  และประกาศของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
  ประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งก�าหนด และมคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้ม ี
  คุณธรรมและจรยิธรรม อกีทัง้ผลการปฏบิตังิานในต�าแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นที ่
  หน้าพอใจตลอดระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง จงึเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอที่ประชุมสามญั 
  ผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก�าหนดออกตามวาระ ทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง

รายช่ือกรรมการ       ต�าแหน่ง

1. นายธรีะ อภยัวงศ ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ
 และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง       
 และกรรมการผูจ้ดัการ
3. นายโสภณ องิคธ์เนศ กรรมการบรษิทั
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  ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้่วมกนัพจิารณาและได ้
  ผา่นการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแลว้เหน็วา่กรรมการ ทัง้ 3 ทา่น ไดแ้ก่       
    1. นายธรีะ อภยัวงศ์
    2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
    3. นายโสภณ องิคธ์เนศ

  มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 
  ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินงานของบรษิทั สามารถจะชว่ยพฒันาบรษิทัได ้ จงึเหน็สมควรใหก้รรมการทัง้  
  3 ทา่น กลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง 

  ทัง้น้ี ผูถ้กูเสนอชือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ไดแ้ก่ นายธรีะ อภยัวงศ ์คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่บุคคลที ่
  จะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระจะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
  โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัอาย ุจ�านวนหุน้ และสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั คณุวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ท�างาน  
  และประวตักิารเขา้ประชมุของกรรมการแต่ละทา่น ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล�าดบัที ่3

วาระท่ี 6  พิจารณาและอนุมติัการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33 ก�าหนดให ้กรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทั 
  ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ�าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามขอ้บงัคบัหรอืตาม 
  ทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ :  ทีป่ระชุมคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตั ิ
  การก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

  6.1   พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินโบนัสประจ�าปีให้กรรมการ ส�าหรบัผลการด�าเนินงาน รอบปีบญัชี 

   ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
   จากผลการด�าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 ทีผ่า่นมาปรากฎผล ดงัน้ี 
   

   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาเงนิโบนัสกรรมการโดยพจิารณาถงึความ 
   เหมาะสมต่างๆ โดยให้สอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรบัผดิชอบและผลการ 
   ปฏบิตังิานของกรรมการแต่ละทา่น

   ผลการด�าเนินงาน  ปี 2560   ปี 2561          เพ่ิมขึน้ (ลดลง)

รายได ้(บาท) 2,096,192,124 2,591,463,398 495,271,274
     23.63%
ก�าไรสทุธ ิ(บาท) 30,468,153 45,220,515 14,752,362
     48.42%
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  ทัง้น้ี นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพช็รรตัน์ วรญาณโกศล เสนอทีจ่ะไมร่บัโบนสัจากการด�ารงต�าแหน่ง 
  กรรมการ เน่ืองจากเป็นพนกังานประจ�าของบรษิทั

  ความเหน็ของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา 
  อนุมตัจิา่ยเงนิโบนสัใหแ้กก่รรมการ ส�าหรบัผลการด�าเนินงานรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงัทีเ่สนอ

  6.2 พิจารณาอนุมติัก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรบัปี 2562
   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนจะได ้
   รบัใหส้อดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัที ่
   เหมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บัตลาดและบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและ 
   รกัษากรรมการทีม่คีณุภาพไวก้บับรษิทั จงึเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอทีป่ระชมุสามญัผู ้
   ถอืหุน้ พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี 2562 ในอตัราเท่ากบัปี 2561 ตามรายละเอยีด 
   ดงัต่อไปน้ี

  โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบการจา่ยโบนสักรรมการในปีทีผ่า่นมา ดงัน้ี

1. นายธรีะ  อภยัวงศ์

2. นายนราธร วงศว์เิศษ

3. นายมนิทร ์องิคธ์เนศ

4. นายไตรสรณ์  วรญาณโกศล

5. นางเพช็รรตัน์  วรญาณโกศล

6. นายโสภณ  องิคธ์เนศ

7. นายสจุนิ  สวุรรณเกต

8. นางสษุมา  รตัวิานิช

ช่ือ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการ

ประธานกรรมการบรหิาร

กรรมการ

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการ

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

ผูอ้�านวยการฝา่ยปฏบิตักิาร

กรรมการ

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

ต�าแหน่ง

รวมเป็นเงิน 700,000 1,050,000

200,000

100,000

100,000

-

-

100,000

100,000

100,000

รอบปีบญัชี

2560 (บาท)

รอบปีบญัชี

2561 (บาท)

300,000

150,000

150,000

-

-

150,000

150,000

150,000
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1. นายธรีะ  อภยัวงศ์

2. นายมนิทร ์องิคธ์เนศ

3. นายนราธร วงศว์เิศษ 

4. นายไตรสรณ์  วรญาณโกศล (1), (2)

5. นางเพช็รรตัน์  วรญาณโกศล (1), (2)

6. นายโสภณ องิคธ์เนศ 

7. นายสจุนิ  สวุรรณเกต

8. นางสษุมา  รตัวิานิช

ช่ือ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ

ต�าแหน่ง

130,000

20,000

40,000

40,000

-

-

40,000

40,000

10,000

40,000

10,000

ปี 2562

(บาท/เดือน)

ปี 2561

(บาท/เดือน)

130,000

20,000

40,000

40,000

-

-

40,000

40,000

10,000

40,000

10,000

  คา่เบีย้ประชมุส�าหรบักรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ (ต่อครัง้) 5,000 บาท
  คา่เบีย้ประชมุส�าหรบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทีเ่ขา้รว่มประชมุ (ต่อครัง้) 5,000 บาท
  คา่เบีย้ประชมุส�าหรบัประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขา้รว่มประชมุ (ต่อครัง้) 5,000 บาท

  หมายเหต ุ
  1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพช็รรตัน์ วรญาณโกศล เสนอทีจ่ะไมร่บัคา่ตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่ง
   กรรมการ เน่ืองจากเป็นพนกังานประจ�าของบรษิทั
  2.  กรรมการบรหิารความเสีย่งไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุ เน่ืองจากเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั
  3.  บรษิทัจะจา่ยคา่เบีย้ประชมุใหแ้ก่กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุเทา่นัน้
  4.  ผลประโยชน์อืน่ใด (คา่ตอบแทนพเิศษ)  - ไมม่ ี-

  ความเหน็ของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา 
  และพจิารณาคา่ตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิ�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
  ส�าหรบัปี 2562 ดงัทีเ่สนอ

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 ก�าหนดใหท้ีป่ระชมุ 
  สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองทกุปี นอกจากน้ี ตามประกาศ 
  คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่ทจ.75/2561 เรือ่งหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารรายงาน 
  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่14) ก�าหนดให ้
  บรษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี หากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 7 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  
  ตอ้งเวน้วรรคการปฏบิตัหิน้าที ่5 รอบปีบญัช ีโดยการหมนุเวยีนไมจ่�าเป็นตอ้งเปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีหง่ใหม ่ 
  บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอืน่ๆ ในส�านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้ 
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  ส�าหรบัผูส้อบบญัชทีีเ่สนอเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ปฏบิตัหิน้าที ่ไมเ่กนิ 7 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั 
  
  ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาในเรื่องค่าสอบบญัชแีละคุณสมบตัใินการตรวจสอบเหน็ว่าบรษิทั  
  ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นส�านกังานสอบบญัชทีีม่ปีระสบการณ์และมชีื่อเสยีง เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปอกีทัง้ 
  คา่สอบบญัชทีีเ่สนอยงัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไมม่คีวามสมัพนัธ ์และ/หรอื การมสีว่นได ้
  เสยีกบับรษิทั / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว

  คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบกบัฝา่ยจดัการใหเ้สนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญั 

  ผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ�าปี 2562 โดยม ี
  รายชือ่ดงัน้ี

นางสาวสาธดิา รตันานุรกัษ ์ 

นางสาวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ

นางสาวศริวิรรณ สรุเทพนิทร์

รายช่ือผูส้อบบญัชี

4753

4377

4604

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี จ�านวนปีท่ีลงลายมือช่ือรบัรอง
งบการเงินของบริษทั

1 (2561)

-

-

ตรวจสอบงบการเงนิประจ�าปี

สอบทานงบการเงนิระหวา่งไตรมาส

สอบทานขอ้มลูรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1

     รวม

รายการ

595,000

405,000

100,000

1,100,000

655,000

435,000

110,000

1,200,000

60,000

30,000

10,000

100,000

บริษทั ส�านักงาน อีวาย จ�ากดั เพ่ิมขึน้
(ลดลง)

2561 2562

  ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตั ิ
  การแต่งตัง้นางสาวสาธดิา รตันานุรกัษ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4753 และ/หรอื นางสาวกมลทพิย ์เลศิวทิย ์
  วรเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4377 และ/หรอื นางสาวศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 
  4604 แหง่บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั และก�าหนดคา่สอบบญัชเีป็นจ�านวนเงนิ 1,200,000 บาท ต่อปี  

วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)
  
  อน่ึง บรษิทัฯ ก�าหนดวนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า 
  ปี 2562 ในวนัที ่1 มนีาคม 2562 

  จงึเรยีนมาเพือ่ขอเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานทีท่ีร่ะบุไวข้า้งตน้เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีน 
  ประชมุสะดวกรวดเรว็บรษิทัจดัใหม้กีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุตัง้แต่เวลา 12.00 น.

หมายเหต ุ
1. คา่สอบบญัชดีงักลา่วไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่รยีกเกบ็ตามทีจ่า่ยจรงิ

2. บรษิทัฯ ไมม่บีรษิทัยอ่ย
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  หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงค์ทีจ่ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้น้ี  
  ทา่นสามารถมอบฉนัทะ โดยกรอกขอ้ความลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอยีดตาม 
  สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล�าดบัที ่7) พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานแสดงสทิธกิารเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ (รายละเอยีดตามสิง่ที ่
  สง่มาดว้ยล�าดบัที ่5)

  ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืน่หรอืกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ (รายละเอยีด 
  ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล�าดบัที ่6) เขา้รว่มประชมุแทนทา่นได้

ขอแสดงความนบัถอื
บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ�ากดั (มหาชน)

 (นายธรีะ อภยัวงศ)์
ประธานกรรมการ


