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ที ่SPVI 005/2559 
 

วนัที ่11 เมษายน 2559 

 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอแจง้มติทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ซึง่ประชุมเมื่อ        

วนัที ่11 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมเอสคิ ชัน้ 34 อาคารเอสวโีอเอทาวเวอร ์เลขที ่900/29 ถนนพระราม 3    
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง              
และผูร้บัมอบฉนัทะดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุดว้ยตนเอง 39 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 76,347,938 หุน้ 
ผูเ้ขา้ประชมุโดยรบัมอบฉนัทะ 42 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 163,165,512 หุน้ 
รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 81 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 239,513,450 หุน้ 

จ านวนผูถ้อืหุน้ดงักล่าว คดิเป็นรอ้ยละ 59.88 ของหุน้ช าระแลว้ของบรษิทัจ านวน  400,000,000 หุน้ ทีป่ระชุมไดม้มีติ
ตามวาระดงันี้ 

1. มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ประชุมเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 ดว้ยคะแนน
เสยีง 

 เหน็ดว้ย 239,513,450 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

2. มมีตริบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั และรายงานประจ าปี 2558 

3. มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบัรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที ่            
31 ธนัวาคม 2558  ดว้ยคะแนนเสยีง 

 

 

 เหน็ดว้ย 239,574,751 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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4. อนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงนิ 434,368.01 บาท และอนุมตักิารจ่ายเงนิ
ปนัผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2558 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 8,000,000 บาท  โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปนัผล ในวนัที ่3 มนีาคม 
2559 และก าหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ โดยวธิี
ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้  ในวนัที ่4 มนีาคม 2559  และก าหนดวนัจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่26 เมษายน 
2559  ดว้ยคะแนนเสยีง 

 เหน็ดว้ย 239,574,751 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

5. มมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2559 

5.1 อนุมตัแิต่งตัง้ นายธรีะ อภยัวงศ,์ นายมนิทร ์ องิคธ์เนศ และนายไตรสรณ์ วรญาณโกศล  ซึง่เป็นกรรมการ       
ทีต่อ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

1) นายธรีะ อภยัวงศ ์
 เหน็ดว้ย 239,594,751 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

2)    นายมนิทร ์องิคธ์เนศ 
 เหน็ดว้ย 239,594,751 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

3)    นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
 เหน็ดว้ย 239,594,651 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 งดออกเสยีง 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

5.2 อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559  เป็นดงันี้ 

ประธานกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดอืน เดอืนละ  130,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน เดอืนละ    20,000 บาท 

กรรมการ/กรรมการอสิระ ค่าตอบแทนรายเดอืน เดอืนละ    40,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน เดอืนละ    10,000 บาท 

พรอ้มกบัจ่ายเบีย้เขา้ประชมุกรรมการครัง้ละ 5,000 บาท ส าหรบักรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
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ทัง้นี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรตัน์ วรญาณโกศล  ได้เสนอไม่รบัค่าตอบแทนจากการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ เน่ืองจากเป็นพนกังานประจ าบรษิทั 

 เหน็ดว้ย 174,639,701 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 72.8896 

 ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 งดออกเสยีง 64,955,050 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 27.1104 

6. มีมติแต่งตัง้ให้ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์               
เลศิวทิยว์รเทพ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4377  และ/หรอื นางสาวศริวิรรณ สุรเทพนิทร ์ผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที่ 4604 แห่งส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบญัช ี   
ประจ าปี 2559  เป็นจ านวนเงนิ 900,000 บาท  ดว้ยคะแนนเสยีง 

 เหน็ดว้ย 239,594,851 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

7. มมีตอินุมตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์บรษิัทและแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิ ขอ้ 3 ของบรษิัท      
จากเดมิ 49 ขอ้ เป็น 56 ขอ้ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

ปรบัปรุงแกไ้ข :  
(1)  ซือ้ จดัหา แลกเปลีย่น เช่า เช่าช่วง เช่าซือ้ ถอืกรรมสทิธิ ์ ครอบครอง สรา้งขึน้ใหม่ ซ่อมแซม 

ปรบัปรุง ดดัแปลง ใชแ้ละจดัการโดยประการอื่น ซึง่ทีด่นิ อาคาร หรอืทรพัยส์นิใดๆ รวมทัง้ดอกผล
ของทรพัยส์นิ ตลอดจนสิง่ประกอบอนัจ าเป็นของทีด่นิ อาคารหรอืทรพัยส์นินัน้ 

(2)  ขาย แลกเปลี่ยน โอน จ านอง จ าน า หรอืจ าหน่ายโดยประการอื่นใด ทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ให ้ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง โอนสทิธกิารเช่า รบัโอนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิ 

(5)  ท าการจดัตัง้ส านักงานสาขา หรอืแต่งตัง้ตวัแทน เพื่อประกอบกจิการหรอืด าเนินกจิการต่างๆ       
ตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

(6)  ร่วมลงทุน แสวงหาผลประโยชน์ เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรบัผดิชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอื
เป็น  ผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจ ากดั บรษิทัมหาชนจ ากดั หรอืกจิการใดๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ไม่ว่าหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั บรษิัทจ ากดั บรษิัทมหาชนจ ากดัหรอืกจิการนัน้จะมวีตัถุประสงค์ตรงกบั บรษิัท
หรอืไม่กต็าม 

(8)  ประกอบกจิการคา้และสง่ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซึง่เครื่องอุปโภค เครื่องบรโิภค โภคภณัฑ ์
ต่างๆ เช่น ขา้ว ผลติภณัฑข์า้ว มนัส าปะหลงั ผลติภณัฑส์ าปะหลงั ขา้วโพด งา ถัว่ พรกิไทย ปอ 
นุ่น ฝ้าย ครัง่ ละหุ่ง ไมย้าง ผกั ผลไม ้ของป่า สมุนไพร หนังสตัว ์ เขาสตัว ์สิง่มชีวีติ เนื้อสตัว์
ช าแหละ น ้าตาล อาหารสตัว ์และพชืผลทางการเกษตรทุกชนิด 

(29)  ประกอบกจิการทางสถาปตัยกรรมและวศิวกรรม รบัตกแต่งอาคารสถานที่ ทัง้ภายในและภายนอก 
รวมทัง้รบัออกแบบ ค านวณ รบัปรกึษาเกีย่วกบังานก่อสรา้งและงานโยธาทุกชนิด 

(44)   ประกอบกจิการเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รบัติดตัง้ระบบเครอืข่าย 
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์จ าหน่ายอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอรท์ุกชนิด ทุกประเภท อาทเิช่น แทบ
เลท (Tablet) โทรศพัท์มอืถือ (Smart Phone) และรวมทัง้เป็นที่ปรกึษาทางด้านวางระบบ 
คอมพวิเตอร์ ทุกประเภท ตลอดจนการจดัฝึกอบรมต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคอมพวิเตอร ์และระบบ
ของคอมพวิเตอรท์ุกประเภท 
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(47)  ออกหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ หุน้กู ้หน่วยลงทุน ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หลกัทรพัย ์ทุกประเภท     
ตัว๋เงนิ หลกัทรพัยห์รอื ตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมลีกัษณะเช่นใด ตามทีไ่ดร้บัอนุญาต
หรอืตามทีก่ าหนดไว้ หรอืจะก าหนดไวห้รอืจะก าหนดต่อไป โดยกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน
จ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผูถ้อื
หุน้ ประชาชนหรอืบุคคลใดๆ ทัง้นี้โดยมรีาคาตามมูลค่าของตราสารหรอืหลกัทรพัย์ที่ตัง้หรอื
ก าหนดไว ้หรอืโดยการใหส้ว่นลด หรอืในราคาทีส่งูกว่ากไ็ด ้

 
เพิม่เตมิ :  

(50)  ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าซือ้แบบลสิซิง่ 
(51)  ประกอบกิจการสัง่ เข้ามาเพื่อจ าหน่าย หรือส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้า                  

เครื่องคอมพวิเตอรเ์ครื่องพริน้เตอร ์ซอฟแวร ์เครื่องมอือุปกรณ์ทีใ่ชก้บัเครื่องคอมพวิเตอรท์ุกชนิด    
ทุกประเภท รวมทัง้รบัตดิตัง้ ซ่อมแซม บ ารุงรกัษา ใหค้ าแนะน าในการใช ้ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้
เครื่องคอมพวิเตอร ์รบัด าเนินการใหก้บับรษิทั หา้งรา้น ในธุรกจิทุกดา้นโดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์
เช่น การท าบญัช ีการค านวณ เพื่อเสยีภาษ ีการรบัลงรายการต่างๆ  ในบตัรรายการหรอืโปรแกรม
และใหเ้ช่า หรอืใหเ้ช่าเครื่องคอมพวิเตอร ์ 

(52)  ประกอบกจิการโรงเรยีน ใหค้ าปรกึษา บรกิารจดัการ ผลติ ซื้อขาย จดัหา เช่า เช่าช่วง ออกแบบ 
วจิยั พฒันาและให้บริการหลกัสูตรการเรียน การสอน การอบรม หรือที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจตาม
วตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(e-learning) เพื่อพฒันาการศกึษาใน
ระบบและนอกระบบ รูปแบบการศกึษาเสมอืนจริง(Virtual Education) ในหลกัสูตรต่างๆ ทัง้
การศกึษาแบบในชัน้เรยีน (in class) และการศกึษาดว้ยตนเอง (Self-Study Program) ตลอดจน
การพัฒนาการศึกษาแบบอื่นๆ ทุกประเภท บริการฝึกอบรม จดัตัง้ห้องปฎิบัติการทางภาษา 
(Sound Lab) หอ้งปฎบิตักิารคอมพวิเตอร ์และหอ้งปฎบิตักิารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิขา้งต้น 
รวมถงึประกอบกจิการ ผลติ ตดิตัง้ จดัหา จ าหน่าย บ ารุงรกัษา ปรบัปรุง ซ่อมแซม วสัดุอุปกรณ์
เพื่อการศึกษา    เครื่องเขยีนหนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 
อุปกรณ์การเรยีนการสอนทุกประเภท อุปกรณ์หอ้งบนัทกึเสยีงภาพ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการออกอากาศ
ส าหรบัสถานีวทิยุโทรทศัน์ ตลอดจนเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆหรอืด าเนินธุรกจิโรงเรยีน หรือ
สถาบนัทีม่กีารด าเนินการเกีย่วขอ้งกบัเครื่องคอมพวิเตอร์ 

(53)  บรกิารรบัท าซอฟแวรส์ าหรบัใชก้บัเครื่องคอมพวิเตอร์ 
(54)  ประกอบกจิการใหบ้รกิาร ซือ้ ขาย สง่ออก น าเข้า แลกเปลีย่น เป็นตวัแทน เช่า หรอืใหเ้ช่า จดัท า  

และหรอืจ าหน่ายบตัรอเิลก็ทรอกนิกส ์(Smart Card) เครื่องอ่านบตัร (Card Reader) เครื่องบนัทกึ
บัตร และอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตร ซอฟแวร์ แผงวงจร
อเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้หมดทุกประเภท รบัจ้างเขยีนโปรแกรม หรือเป็นตัวแทนจดัหาโปรแกรมทุก
ประเภทเพื่อให้บรกิาร รวมทัง้ใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาระบบการบรหิารงาน และระบบการออกบตัร 
และอ่านบตัรทุกประเภทใหแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิตบิุคคล ส่วนราชการ และองคก์รของรฐับาลทัง้
ในประเทศ และต่างประเทศ 

(55)  จดัใหไ้ดม้าซึง่สทิธ ิกรรมสทิธิ ์ใบอนุญาตซึง่สทิธใินเครื่องหมายการคา้  อุตสาหกรรมบตัร  ลขิสทิธิ ์ 
สทิธบิตัรสมัปทาน ประทานบตัร นิมติสทิธ ิกติตนิิยม หรอื เอกสารสทิธใิดๆ ซึง่จ าเป็นส าหรบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

(56)  ประกอบกจิการซือ้ ขาย ลขิสทิธิ ์บทประพนัธ ์แต่งต ารา แปลต าราทุกชนิด ทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่   
ในรปูแบบใด อาท ิเช่น อบีุ๊ค (e-book) หรอืรปูแบบดจิติอลใดๆ 
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 เหน็ดว้ย 239,594,851 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
- ลายมอืชื่อ – 

 
(นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 


