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วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559   บริษัทฯ ขอสรุปการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์บริษัทและแก้ไข 
 เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณฑ์สนธิ  ข้อ3 ของบริษัท  จากเดิม  49 ข้อ  เป็น  56 ข้อ  ดงันี ้

ข้อ 50  ประกอบธุรกิจให้เช่าซือ้แบบลสิซิ่ง 
 ข้อ 51  ประกอบกิจการสัง่เข้ามาเพื่อจ าหนา่ย หรือสง่ออกไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศซึง่สนิค้า  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพริน้เตอร์ ซอฟแวร์ เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทัง้รับติดตัง้ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้ค าแนะน าในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รับด าเนินการให้กับ
บริษัท ห้างร้าน ในธุรกิจทกุด้านโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น การท าบญัชี การค านวณ เพื่อเสียภาษี การรับ
ลงรายการตา่งๆ  ในบตัรรายการหรือโปรแกรมและให้เช่า หรือให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 ข้อ 52  ประกอบกิจการโรงเรียน ให้ค าปรึกษา บริการจดัการ ผลติ ซือ้ขาย จดัหา เช่า เช่าช่วง ออกแบบ วิจยั พฒันา 
และให้บริการหลกัสตูรการเรียน การสอน การอบรม หรือที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย
ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (e-learning) เพื่อพฒันาการศกึษาในระบบและนอกระบบ รูปแบบการศึกษา
เสมือนจริง(Virtual Education) ในหลกัสตูรต่างๆ ทัง้การศึกษาแบบในชัน้เรียน (in class) และการศึกษาด้วย
ตนเอง (Self-Study Program) ตลอดจนการพฒันาการศึกษาแบบอื่นๆ ทุกประเภท บริการฝึกอบรม จัดตัง้
ห้องปฎิบตัิการทางภาษา (Sound Lab) ห้องปฎิบตัิการคอมพิวเตอร์ และห้องปฎิบตัิการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจข้างต้น รวมถึงประกอบกิจการ ผลิต ติดตัง้ จดัหา จ าหน่าย บ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม วสัดอุปุกรณ์
เพื่อการศกึษา เคร่ืองเขียนหนงัสอืทางวิชาการ สือ่และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัการศกึษา อปุกรณ์การเรียนการ
สอนทุกประเภท อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียงภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศส าหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
ตลอดจนเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆหรือด าเนินธุรกิจโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีมีการด าเนินการเก่ียวข้องกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

ข้อ 53  บริการรับท าซอฟแวร์ส าหรับใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ข้อ 54  ประกอบกิจการให้บริการ ซือ้ ขาย สง่ออก น าเข้า แลกเปลีย่น เป็นตวัแทน  เช่า  หรือ  ให้เช่า  จดัท า  และหรือ 

จ าหน่ายบตัรอิเล็กทรอกนิกส์ (Smart Card) เคร่ืองอ่านบตัร (Card Reader) เคร่ืองบนัทึกบตัร และอปุกรณ์
อื่นๆ ตลอดจนผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกบัตร ซอฟแวร์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้หมดทุกประเภท 
รับจ้างเขียนโปรแกรม หรือเป็นตวัแทนจัดหาโปรแกรมทุกประเภทเพื่อให้บริการ รวมทัง้ให้บริการบ ารุงรักษา
ระบบการบริหารงาน และระบบการออกบตัร และอา่นบตัรทกุประเภทให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่น
ราชการ และองค์กรของรัฐบาลทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 

ข้อ 55  จดัให้ได้มาซึง่สทิธิ กรรมสทิธ์ิ ใบอนญุาตซึง่สทิธิในเคร่ืองหมายการค้า  อตุสาหกรรมบตัร  ลขิสทิธ์ิ  สทิธิบตัร 
สมัปทาน ประทานบตัร นิมิตสทิธิ กิตตินิยม หรือ เอกสารสทิธิใดๆ ซึง่จ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ข้อ 56  ประกอบกิจการซือ้ ขาย ลขิสทิธ์ิ บทประพนัธ์ แตง่ต ารา แปลต าราทกุชนิด ทกุประเภท ไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด  
 อาทิ เช่น อีบุ๊ค (e-book) หรือรูปแบบดิจิตอลใดๆ 
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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 ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นต าแหนง่ตามวาระ คือ 

นายธีระ อภยัวงศ์   นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  และนายไตรสรณ์ วรญาณโกศล  กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ

ของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

5. มีมตใิห้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ 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 

 พร้อมกบัจ่ายเบีย้เข้าประชมุกรรมการครัง้ละ 5,000 บาท ส าหรับกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
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6. มีมติน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ให้นายวชิาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชี   รับ

อนญุาตเลขที่ 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  56 ข้อ  ดงันี ้

ข้อ 50  ประกอบธุรกิจให้เชา่ซือ้แบบลสิซิ่ง 
 ข้อ 51  ประกอบกิจการสัง่เข้ามาเพื่อจ าหนา่ย หรือสง่ออกไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศซึง่สนิค้า  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพริน้เตอร์ ซอฟแวร์ เคร่ืองมืออปุกรณ์ทีใ่ช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุชนิดทกุประเภท รวมทัง้รับติดตัง้ 
ซอ่มแซม บ ารุงรักษา ให้ค าแนะน าในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ รับด าเนินการให้กบั
บริษัท ห้างร้าน ในธุรกิจทกุด้านโดยใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เช่น การท าบญัชี การค านวณ เพื่อเสยีภาษี การรับ
ลงรายการตา่งๆ  ในบตัรรายการหรือโปรแกรมและให้เช่า หรือให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 ข้อ 52  ประกอบกิจการโรงเรียน ให้ค าปรึกษา บริการจดัการ ผลติ ซือ้ขาย จดัหา เช่า เชา่ช่วง ออกแบบ วจิยั พฒันา 
และให้บริการหลกัสตูรการเรียน การสอน การอบรม หรือที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย
ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (e-learning) เพื่อพฒันาการศกึษาในระบบและนอกระบบ รูปแบบการศกึษา
เสมือนจริง(Virtual Education) ในหลกัสตูรตา่งๆ ทัง้การศกึษาแบบในชัน้เรียน (in class) และการศกึษาด้วย
ตนเอง (Self-Study Program) ตลอดจนการพฒันาการศกึษาแบบอื่นๆ ทกุประเภท บริการฝึกอบรม จดัตัง้
ห้องปฎิบตัิการทางภาษา (Sound Lab) ห้องปฎิบตัิการคอมพิวเตอร์ และห้องปฎิบตัิการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบั
ธุรกิจข้างต้น รวมถงึประกอบกิจการ ผลติ ตดิตัง้ จดัหา จ าหนา่ย บ ารุงรักษา ปรับปรุง ซอ่มแซม วสัดอุปุกรณ์
เพื่อการศกึษา เคร่ืองเขียนหนงัสอืทางวิชาการ สือ่และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัการศกึษา อปุกรณ์การเรียนการ
สอนทกุประเภท อปุกรณ์ห้องบนัทกึเสยีงภาพ อปุกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศส าหรับสถานวีทิยโุทรทศัน์ 
ตลอดจนเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆหรือด าเนินธุรกิจโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีมีการด าเนินการเก่ียวข้องกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

ข้อ 53  บริการรับท าซอฟแวร์ส าหรับใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ข้อ 54  ประกอบกิจการให้บริการ ซือ้ ขาย สง่ออก น าเข้า แลกเปลีย่น เป็นตวัแทน  เชา่  หรือ  ให้เช่า  จดัท า  และหรือ 

จ าหนา่ยบตัรอิเลก็ทรอกนิกส์ (Smart Card) เคร่ืองอา่นบตัร (Card Reader) เคร่ืองบนัทกึบตัร และอปุกรณ์
อื่นๆ ตลอดจนผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการออกบตัร ซอฟแวร์ แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ทัง้หมดทกุประเภท 
รับจ้างเขียนโปรแกรม หรือเป็นตวัแทนจดัหาโปรแกรมทกุประเภทเพื่อให้บริการ รวมทัง้ให้บริการบ ารุงรักษา
ระบบการบริหารงาน และระบบการออกบตัร และอา่นบตัรทกุประเภทให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่น
ราชการ และองค์กรของรัฐบาลทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 

ข้อ 55  จดัให้ได้มาซึง่สทิธิ กรรมสทิธ์ิ ใบอนญุาตซึง่สทิธิในเคร่ืองหมายการค้า  อตุสาหกรรมบตัร  ลขิสทิธ์ิ  สทิธิบตัร 
สมัปทาน ประทานบตัร นิมิตสทิธิ กิตตินิยม หรือ เอกสารสทิธิใดๆ ซึง่จ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ข้อ 56  ประกอบกิจการซือ้ ขาย ลขิสทิธ์ิ บทประพนัธ์ แตง่ต ารา แปลต าราทกุชนิด ทกุประเภท ไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด  
 อาทิ เช่น อีบุ๊ค (e-book) หรือรูปแบบดิจิตอลใดๆ 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  
ขอแสดงความนบัถือ 

 

  

                                 (นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล) 
                               กรรมการผู้จดัการ 


