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ที่  SPVI 002/2559 
 

วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่ 1/2559 ซึง่ประชมุเมื่อ   
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 ดงันี ้

1. มีมติรับรองผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2558 

3. มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  ในอตัราหุ้นละ 0.02 

บาท  (ราคาพาร์ 0.50 บาท)   รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 8,000,000 บาท   โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิใน

การรับเงินปันผล  ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2559   และก าหนดรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพย์   โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น  ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 และก าหนดวนั

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  26  เมษายน 2559  ทัง้นีส้ทิธิรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนเนื่องจากต้องรอการ

อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. มีมตใิห้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นต าแหนง่ตามวาระ คือ 

นายธีระ อภยัวงศ์   นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  และนายไตรสรณ์ วรญาณโกศล  กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ

ของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

5. มีมตใิห้น า เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 เป็นดงันี ้

ประธานกรรมการ คา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ  130,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ คา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ    20,000 บาท 

กรรมการ/กรรมการอิสระ คา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ    40,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ คา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ    10,000 บาท 
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 พร้อมกบัจ่ายเบีย้เข้าประชมุกรรมการครัง้ละ 5,000 บาท ส าหรับกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 

6. มีมติน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ให้นายวชิาติ โลเกศกระว ี ผู้สอบบญัชี   

รับอนญุาตเลขที่ 4451 และ /หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4377  และ /หรือ 

นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4604 แหง่บริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ  และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท 

7. มีมติก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 

และก าหนดรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพย์  โดยวิธีปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 และก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559      ในวนัท่ี 

11 เมษายน  2559  เวลา 14.00 น.  ณ เลขที่ 900/29 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์  ห้องประชมุเอสคิ ชัน้ 34 ถนน

พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

8. มีมติรับทราบผลการเปิดช่องทางในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็น

กรรมการ ประจ าปี 2559  ในชว่งระหวา่งวนัท่ี 1-31 ธนัวาคม 2558 นัน้  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ

เป็นวาระ หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ แตอ่ยา่งใด 

9. มีมติก าหนดวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 มีดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปีของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปี  

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลและ  การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย

ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 พร้อมก าหนดวนัปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2559 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑ์- 

สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ   (ถ้ามี) 
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10. มีมตใิห้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณฑ์สนธิ ข้อ3  ของบริษัท  จากเดิม 49 ข้อ เป็น  55 ข้อ  เพื่อปรับปรุงวตัถปุระสงค์บริษัทให้มคีวาม
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ และเพิ่มโอกาสในการขยายการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้ครบวงจร  และการขยายตลาดเข้า
ไปสูก่ลุม่ลกูค้าสถาบนัการศกึษามากขึน้  ได้แก่   

- การให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองอุปกรณ์การคมนาคม  เคร่ืองสื่อสาร  อะไหล่  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ของเคร่ืองดงักลา่วแบบลซิซิ่ง 

- การจดัท าซอฟแวร์  ส าหรับลกูค้ากลุม่องค์กร  และสถานศกึษา 
- การสัง่เข้ามาจ าหน่าย  หรือสง่ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศซึ่งสินค้า  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองพริน้

เตอร์  ซอฟแวร์  เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท    รวมทัง้รับบริษัทติดตัง้  
ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  ให้ค าแนะน าในการใช้  ฝึกอบรม  ฝึกสอนการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์  รับ
ด าเนินการให้กบับริษัท  ห้างร้าน  ในธุรกิจทกุด้านโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- การให้บริการหลกัสตูร  บริการฝึกอบรม  จดัตัง้ห้องปฏิบตัิการทางภาษา (Sound Lab)  ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตัิการต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ  รวมถึงประกอบกิจการ  ผลิต  ติดตัง้  จดัหา  
จ าหนา่ย  บ ารุงรักษา  ปรับปรุง  ซอ่มแซม  วสัดอุปุกรณ์เพื่อการศึกษา  เคร่ืองเขียน  หนงัสือวิชาการ  สื่อ
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัการศกึษา    

   โดยรายละเอยีดของวตัถปุระสงค์จะน าเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  
ขอแสดงความนบัถือ 

 

  

                                 (นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล) 
                               กรรมการผู้จดัการ 


