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 หนังสือเชิญ 

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษทั เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
อาคารเอม็ เอส สยามทาวเวอร ์

ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 31 เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 

เร่ิมลงทะเบียน 12.00 น. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 
 
 
 
 

 เพื่อลดความเส่ียงของการแพรก่ระจายของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
- บรษิทัฯ งดบรกิำรของว่ำง ชำ กำแฟ และงดรบัประทำนอำหำรในบรเิวณสถำนทีจ่ดัประชุม 
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                                                              วนัที ่29 มถุินำยน 2563 
เรื่อง ขอเชญิประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 

เรยีน ท่ำนผูถ้อืหุน้ บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรทีแ่นบสง่มำดว้ย 

1.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่4 เมษำยน 2562 

2.  รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทัพรอ้มงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็    

ส ำหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ในรปูแบบ QR Code 

3.  ขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

4.  ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรออกเสยีงลงคะแนน 

5.  เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชมุ 

6.  นิยำมกรรมกำรอสิระและรำยชื่อกรรมกำรอสิระทีบ่รษิทัใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

7.  หนงัสอืมอบฉนัทะ 

8.  แผนทีส่ถำนทีป่ระชมุ 

9.  มำตรกำรและแนวทำงปฏบิตัตินส ำหรบัผูเ้ขำ้ร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 กรณีกำรแพร่ระบำด     

ของไวรสัโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 

ดว้ยคณะกรรมกำรบรษิัท เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) มมีติใหน้ัดประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563      
ในวนัองัคำรที่ 21 กรกฏำคม 2563 เวลำ 14.00 น. อำคำรเอ็ม เอส สยำมทำวเวอร์ ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ณ ห้องประชุมใหญ่     
ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 โดยมรีะเบยีบวำระกำรประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2562 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่4 เมษำยน 2562 โดยได้มี
กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมและจดัส่งใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสำมญั   
ผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spvi.co.th/investor-relations/ และบรษิัทฯ ไม่ได้รบั
ขอ้เสนอใหท้ ำกำรแกไ้ขรำยงำนกำรประชุมแต่อย่ำงใด  

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เหน็สมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 ซึง่คณะกรรมกำร
บรษิทัฯ เหน็ว่ำไดม้กีำรบนัทกึรำยงำนไวอ้ย่ำงถูกตอ้งใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้รบัรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว 
โดยมรีำยละเอยีดปรำกฏตำมสิง่ทีแ่นบมำดว้ย 1  

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรบรษิทัเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ    
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มีรำยได้รวมเป็นเงิน 
3,609.91 ลำ้นบำท และมกี ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงนิได้นิตบิุคคล เป็นเงนิ 75.69 ลำ้นบำท ซึ่งรำยละเอยีดผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปี ซึง่ส่งมำพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม (สิง่ทีส่่งมำดว้ยล ำดบั     
ที ่2) 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร :  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำน
ประจ ำปี 2562 

http://www.spvi.co.th/
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วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธภิำยหลงั
กำรหกัภำษีเงนิได้นิติบุคคล อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทฯ อำจก ำหนดให้กำรจ่ำยเงนิปันผลมีอตัรำที่น้อยกว่ำอตัรำที่
ก ำหนดข้ำงต้นได้ หำกบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำเงินก ำไรสุทธิจ ำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ต่อไป ทัง้นี้ในปี 2562 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ มกี ำไรสทุธ ิ75,695,990 บำท 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิำรณำรบัทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำง
กำล จำกผลกำรด ำเนินงำนรอบปีบญัช ี31 ธนัวำคม 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นเงนิ 40,000,000 
บำท ซึง่เป็นกำรจ่ำยเพื่อลดผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้กบัผู้ถอืหุน้จำกกำรเลื่อนประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ทีก่ ำหนดไวใ้น
วนัที่ 3 เมษำยน 2563 ออกไปไม่มกี ำหนด ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จงึจะไม่เสนอที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
พจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562 อกี 

เปรยีบเทยีบอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 กบัปีทีผ่่ำนมำไดด้งันี้ 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2561 ปี 2562 

ก ำไรสทุธ(ิบำท) 45,220,514 75,695,990 

จ ำนวนหุน้(หุน้) 400,000,000 400,000,000 

เงนิปันผลจ่ำยอตัรำต่อหุน้ (บำท) 0.06 0.10 

รวมจ ำนวนเงนิปันผลทัง้สิน้ (บำท) 24,000,000 40,000,000 

สดัสว่นกำรจ่ำยเงนิปันผล (โดยประมำณ) รอ้ยละ 53 รอ้ยละ 52 

ทัง้นี้ อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลจ ำนวนดงักล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้จดัให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต           
เพื่อน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิำรณำอนุมตัิในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ตำมพระรำชบญัญตับิรษิัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 112   

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิและ     
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ซึง่ผ่ำนกำรพจิำรณำ
และเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแลว้ ตำมรำยละเอยีดปรำกฏ
ในรำยงำนประจ ำปี ตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่2 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนินงานส้ินสุด           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และขอ้บงัคบับรษิัท 
ขอ้ 50 ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไร
สุทธปิระจ ำปีหกัดว้ยยอดเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองจะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบยีน 
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จงึเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิจดัสรรก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 เป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำยไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธปิระจ ำปี คดิเป็นเงนิ 3,784,800 บำท 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร :  คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเหน็สมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิกำร
จดัสรรก ำไรจำกก ำไรสทุธจิำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ .ศ. 2535 และตำมข้อบังคบัของบรษิัท      
ขอ้ 18. ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดถ้ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกล้
ทีส่ดุกบัสำมหนึ่งในสำม ซึง่ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ครัง้นี้มกีรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระ ดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นำยนรำธร วงศว์เิศษ กรรมกำรบรษิทั และประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง       
และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 

3. นำยสจุนิ สวุรรณเกต กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลทีเ่หมำะสม
เพื่อเขำ้รบักำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำ ตัง้แต่วนัที ่     
1-31 ธนัวำคม 2562 ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ซึ่งไม่มผีูถ้ือหุ้นท่ำนใดเสนอรำยชื่อกรรมกำรเพื่อรบักำรคดัเลอืก           
แต่อย่ำงใด 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยกรรมกำรที่มสี่วนได้เสยีไม่ได้ร่วมพิจำรณำด้วยได้ร่วมกนั
พจิำรณำและไดผ้่ำนกำรกลัน่กรองคุณสมบตักิำรเป็นกรรมกำรทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ แลว้มคีวำมเหน็ว่ำกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยนรำธร วงศว์เิศษ นำงเพช็รรตัน์ 
วรญำณโกศล และนำยสุจนิ สวุรรณเกต มคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ฎหมำยบรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด และมคีวำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ และควำมเป็นผู้มคีุณธรรมและ
จรยิธรรม อีกทัง้ผลกำรปฏบิัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยเป็นที่หน้ำพอใจตลอด
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง จงึเหน็สมควรเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ เสนอที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้
กรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระ ทัง้ 3 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  :  คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้่วมกนัพจิำรณำและไดผ้่ำน
กำรกลัน่กรองของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แลว้เหน็ว่ำกรรมกำร ทัง้ 3 ท่ำน ไดแ้ก่        

1. นำยนรำธร วงศว์เิศษ 
2. นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล 
3. นำยสจุนิ สวุรรณเกต 

มคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
ในธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ สำมำรถจะช่วยพฒันำบรษิัทฯ ได ้จงึเหน็สมควรให้กรรมกำร       
ทัง้ 3 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ต่อไปอกีวำระหนึ่ง  
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ทัง้นี้ ผูถู้กเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ ไดแ้ก่ นำยสจุนิ สวุรรณเกต คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำบุคคล
ทีจ่ะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมกำรอสิระจะสำมำรถใหค้วำมเหน็ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยรำยละเอยีดเกีย่วกบัอำยุ จ ำนวนหุน้ และสดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ คุณวุฒกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน 
และประวตักิำรเขำ้ประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน ปรำกฎตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่3 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตำมข้อบงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 33 ก ำหนดให้กรรมกำรมสีทิธไิด้รบัค่ำตอบแทนจำก
บรษิทัฯ ในรูปของเงนิรำงวลั เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตำมขอ้บงัคบั
หรอืตำมทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำ 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร :  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำและอนุมตัิ
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

7.1   พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินโบนัสประจ าปีให้กรรมการ ส าหรบัผลการด าเนินงาน รอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
จำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ทีผ่่ำนมำปรำกฎผล ดงันี้ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

รำยได ้(บำท) 2,591,463,398 3,609,913,891 1,018,450,493 
39.30% 

ก ำไรสทุธ ิ(บำท) 45,220,515 75,695,990 30,475,475 
67.40% 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำเงินโบนัสกรรมกำรโดยพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมต่ำงๆ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษัทฯ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบและผลกำร
ปฏบิตังิำนของกรรมกำรแต่ละท่ำน 

โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกำรจ่ำยโบนสักรรมกำรในปีทีผ่่ำนมำ ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง รอบปีบญัชี 
2561 (บาท) 

รอบปีบญัชี 
2562 (บาท) 

1. นำยธรีะ  อภยัวงศ ์ ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

300,000 600,000 

2. นำยนรำธร วงศว์เิศษ กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

150,000 300,000 

3. นำยมนิทร ์องิคธ์เนศ กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

150,000 300,000 

4. นำยไตรสรณ์  วรญำณโกศล กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

- - 
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ช่ือ ต าแหน่ง รอบปีบญัชี 
2561 (บาท) 

รอบปีบญัชี 
2562 (บาท) 

5. นำงเพช็รรตัน์  วรญำณโกศล กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 

- - 

6. นำยโสภณ  องิคธ์เนศ กรรมกำร 150,000 300,000 

7. นำยสจุนิ  สวุรรณเกต กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

150,000 300,000 

8. นำงสษุมำ  รตัวิำนชิ กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

150,000 300,000 

รวมเป็นเงิน 1,050,000 2,100,000 

ทัง้นี้ นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล และนำงเพ็ชรรตัน์ วรญำณโกศล เสนอที่จะไม่รบัโบนัสจำกกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร เน่ืองจำกเป็นพนกังำนประจ ำของบรษิทัฯ 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร :  คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้
พจิำรณำอนุมตัจิ่ำยเงนิโบนัสใหแ้ก่กรรมกำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 ดงัทีเ่สนอ 

7.2 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2563 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ไดพ้จิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละคนจะไดร้บัให้
สอดคลอ้งกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของกรรมกำรแต่ละคน ซึง่ค่ำตอบแทนดงักล่ำวจะอยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม
เทียบเคียงได้กบัตลำดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนำดใกล้เคียงกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจูง ใจและรกัษำ
กรรมกำรทีม่คีุณภำพไวก้บับรษิทัฯ จงึเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ เสนอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อื
หุน้พจิำรณำอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2563 ในอตัรำเท่ำกบัปี 2562 ตำมรำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 
ปี 2562 

(บาท/เดือน) 
ปี 2563 

(บาท/เดือน) 

1. นำยธรีะ  อภยัวงศ ์ ประธำนกรรมกำร 130,000 130,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000 20,000 

2. นำยมนิทร ์องิคธ์เนศ กรรมกำร 40,000 40,000 

3. นำยนรำธร วงศว์เิศษ  กรรมกำร 40,000 40,000 

4. นำยไตรสรณ์  วรญำณโกศล (1), (2) กรรมกำร - - 

5. นำงเพช็รรตัน์  วรญำณโกศล (1), (2) กรรมกำร - - 

6. นำยโสภณ องิคธ์เนศ  กรรมกำร 40,000 40,000 



บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) | 7 

ช่ือ ต าแหน่ง 
ปี 2562 

(บาท/เดือน) 
ปี 2563 

(บาท/เดือน) 

7. นำยสจุนิ  สวุรรณเกต กรรมกำรอสิระ 40,000 40,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 10,000 

8. นำงสษุมำ  รตัวิำนชิ กรรมกำรอสิระ 40,000 40,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 10,000 

- ค่ำเบีย้ประชมุส ำหรบักรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชมุ (ต่อครัง้) 5,000 บำท 
- ค่ำเบีย้ประชมุส ำหรบัคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีเ่ขำ้รว่มประชมุ (ต่อครัง้) 5,000 บำท 
- ค่ำเบีย้ประชมุส ำหรบัประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่ขำ้รว่มประชมุ (ต่อครัง้) 5,000 บำท 

หมายเหต ุ 
1. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล และนำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล เสนอทีจ่ะไม่รบัค่ำตอบแทนจำกกำรด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำร เน่ืองจำกเป็นพนกังำนประจ ำของบรษิทัฯ 
2. กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไม่ไดร้บัค่ำเบีย้ประชุม เน่ืองจำกเป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 
3. บรษิทัฯ จะจ่ำยค่ำเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุมเท่ำนัน้ 
4. ผลประโยชน์อื่นใด (ค่ำตอบแทนพเิศษ)  - ไม่ม ี- 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร :  คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร     
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2563 ดงัทีเ่สนอ 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ก ำหนดให้ที่
ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชขีองทุกปี นอกจำกนี้ 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่
14) ก ำหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีำรหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหำกผูส้อบบญัชดีงักล่ำวปฏบิตัหิน้ำทีม่ำแลว้ 7 รอบปีบญัชี
ตดิต่อกนั ต้องเวน้วรรคกำรปฏบิตัหิน้ำที ่5 รอบปีบญัช ีโดยกำรหมุนเวยีนไม่จ ำเป็นตอ้งเปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชี
แห่งใหม่ บรษิทัฯ สำมำรถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีำยอื่นๆ ในส ำนกังำนตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีำยเดมิได ้  

ส ำหรบัผูส้อบบญัชทีีเ่สนอเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บักำรคดัเลอืกเขำ้ปฏบิตัหิน้ำที ่ไม่เกนิ 7 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำในเรื่องค่ำสอบบัญชีและคุณสมบัติในกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริษัท 
ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นส ำนักงำนสอบบญัชทีีม่ปีระสบกำรณ์และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป อกีทัง้ค่ำ
สอบบญัชทีีเ่สนอยงัเป็นอตัรำทีเ่หมำะสม และผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ไม่มคีวำมสมัพนัธ ์และ/หรอื กำรมสี่วนได้
เสยีกบับรษิทัฯ/ผูบ้รหิำร/ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว และบรษิทัฯ ไม่มบีรษิทัย่อย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ชอบกบัฝ่ำยจดักำรใหเ้สนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญั     
ผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบรษิัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทประจ ำปี 2563 โดยมี
รำยชื่อดงันี้ 
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รายช่ือผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขท่ี 

จ านวนปีท่ีลงลายมอืช่ือรบัรอง
งบการเงินของบริษทั 

นำงสำวสำธดิำ รตันำนุรกัษ์   4753 2 (2561-2562) 

นำงสำวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ 4377 - 

นำงสำวพชัรวรรณ คณูะรงัษ ี 6650 - 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร   :  คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและ
อนุมตัิกำรแต่งตัง้นำงสำวสำธิดำ รตันำนุรกัษ์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 4753 และ/หรอื นำงสำวกมลทิพย ์    
เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4377 และ/หรอื นำงสำวพชัรวรรณ คณูะรงัษี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต
เลขที ่6650 แห่งบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั และก ำหนดค่ำสอบบญัชเีป็นจ ำนวนเงนิ 1,300,000 บำท ต่อปี   

รายการ 
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 2562 2563 

ตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 655,000 725,000 70,000 

สอบทำนงบกำรเงนิระหว่ำงไตรมำส 435,000 465,000 30,000 

สอบทำนขอ้มลูรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1 110,000 110,000 - 

รวม 1,200,000 1,300,000 100,000 

หมายเหต ุ 
1. ค่ำสอบบญัชดีงักล่ำวไม่รวมค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีเ่รยีกเกบ็ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
2. บรษิทัฯ ไมม่บีรษิทัย่อย 

วาระท่ี 9  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บรษิัทฯ ก ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date) ที่มีสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2563 ในวนัที ่19 มถุินำยน 2563  

จงึเรยีนมำเพื่อขอเชญิท่ำนผูถ้อืหุน้เขำ้ร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนทีท่ีร่ะบุไวข้ำ้งตน้เพื่อใหก้ำรลงทะเบยีน
ประชุมสะดวกรวดเรว็ บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรลงทะเบยีนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลำ 12.00 น. 

หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้บุคคลอื่นมำเข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในกำรประชุมครัง้นี้     
ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะ โดยกรอกขอ้ควำมลงลำยมอืชื่อในหนังสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง (รำยละเอยีดตำม
สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่7) พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนแสดงสทิธกิำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ (รำยละเอยีดตำมสิง่ที่
สง่มำดว้ยล ำดบัที ่5) 

ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้ร ับมอบฉันทะ 
(รำยละเอยีดตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่6) เขำ้ร่วมประชุมแทนท่ำนได ้

 
 
 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถอื 
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(นำยธรีะ อภยัวงศ)์ 
ประธำนกรรมกำร 


