
หนังสือเชิญ 
 

 ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. 
อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์  

ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



                                                              วันท่ี 13 มีนาคม 2560 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย 

1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญั ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 

2.  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

3.  ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

4.  ข้อบงัคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 

5.  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

6.  นิยามกรรมการอิสระและรายช่ือกรรมการอสิระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

7.  หนังสือมอบฉันทะ 

8.  แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   

ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค ช้ัน 34 เลขที่ 900/29         

ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2559 โดยได้มี
การจัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spvi.co.th/investor-relations/ และบริษัทไม่ได้รับ
ข้อเสนอให้ท าการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด  

ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559                   
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตผุล :   

บริษัทได้จดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสดุวันท่ี 31

ธันวาคม 2559 โดยสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีรายได้รวมเป็นเงิน 1,797.46 ล้านบาท และมกี าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบคุคล เป็นเงิน 5.14 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท ปรากฏตาม
รายงานประจ าปีซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานและรายงาน
ประจ าปี 2559 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี         
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อน า เสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ าปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 

มาตรา 112   

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการ
ด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  พร้อมก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการ
รับเงินปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 
อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทต่อไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
จัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2559 และการจ่ายปันผล ดังนี้ 
- จัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร

สุทธิประจ าปี คิดเป็นเงิน  256,811.88 บาท 
- จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ        

มีก าไรสุทธิจ านวน 5.14 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  4,800,000 บาท  โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 

มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 25 เมษายน 2560 (ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560) 

ข้อมูลเปรยีบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลทีผ่่านมา 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2558 

ก าไรสุทธิ(บาท) 5,136,238 8,687,361 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2558 

จ านวนหุ้น(หุ้น) 400,000,000 400,000,000 

เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท) 0.012 0.02 

รวมจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท) 4,800,000 8,000,000 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ) ร้อยละ 93 ร้อยละ 92 

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจ านวนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท      

ข้อ18. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จ านวนใกล้ที่สุด
กับสามหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสุจิณ สุวรรณเกต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการ  กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง
และผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

3. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 

ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด 

กระบวนการในการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 

เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา
เกณฑ์คุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆและความเป็นผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรม รวมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ
เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ      
ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่        

1. นายสุจณิ  สุวรรณเกต 

2. นางเพ็ชรรัตน์  วรญาณโกศล 

3. นายโสภณ  อิงค์ธเนศ 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญตัิบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
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ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถจะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 3 

ท่าน  กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ถูกเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ ได้แก่ นายสุจิณ สุวรรณเกต  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ     
จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ 
จ านวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และประวัติการเข้าประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2560 
วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ก าหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ
หรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  

บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ แต่บริษัทมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั
ได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 
ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 
ปี 2560 

(บาท/เดือน) 
ปี 2559    

(บาท/เดือน) 

1. นายธีระ  อภัยวงศ ์ ประธานกรรมการ 130,000 130,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ 40,000 40,000 

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ (2) กรรมการ 40,000 40,000 

4. นายไตรสรณ์  วรญาณโกศล (1) กรรมการ - - 

5. นางเพ็ชรรัตน์  วรญาณโกศล (1) กรรมการ - - 

6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ  กรรมการ 40,000 40,000 

7. นายสุจิน  สุวรรณเกต กรรมการอิสระ 40,000 40,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

8. นางสุษมา  รัติวานิช กรรมการอิสระ 40,000 40,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

ค่าเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 5,000 
(1)  นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการด ารง
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ต าแหน่งกรรมการเนื่องจากเป็นพนักงานประจ าของบริษัท 
(2)   นายนราธร วงศ์วิเศษ ได้รับค่าเบี้ยประชุมส าหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง) 5,000 บาท 

  ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ . 

39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี
แห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ เห็นว่าบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่า
สอบบัญชีท่ีเสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ    
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยมี
รายชื่อดังนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที ่
จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง    

งบการเงินของบริษัท 

นายวิชาติ โลเกศกระว ี 4451 4 (2556-2559) 

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 4377 - 

นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ 4604 - 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
การแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 

แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท ต่อปี   

รายการ 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
2560 2559 

ตรวจสอบงบการเงินประจ าป ี 595,000 540,000 55,000 

สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 405,000 360,000 45,000 

สอบทานข้อมูลรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 100,000 - 100,000 

รวม 1,100,000 900,000 200,000 

หมายเหตุ ค่าสอบบญัชีดังกล่าวไมร่วมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามที่บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มวัตถุประสงค์ของ
บริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2559 แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อเดิม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ข้อ 33 ต้องได้รับการขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวก่อน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีความ
ประสงค์จะขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวในการประกอบกิจการน าเที่ยว จึงขอเสนออนุมัติท าการยกเลิก
วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 33   

 ความเห็นของคณะกรรมการ   :  ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติท า
การยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 33 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิมวัตถุประสงค์
ของบริษัทมีจ านวน 56 ข้อ เป็น 55 ข้อ 

 โดยวัตถุประสงค์ที่ยกเลิกมีรายละเอียดดังนี้ 
 ข้อ 33 “ประกอบกิจการน าเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการน าเที่ยวทุกชนิด”  

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ   (ถ้าม)ี 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันท่ี 3 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อให้การ
ลงทะเบียนประชุมสะดวกรวดเร็วบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ครั้งนี ้ท่านสามารถมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5) 

ทั้ งนี้ ผู้ ถื อหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้บุ คคลอื่ นหรื อกรรมการอิสระที่ บริษัท เสนอให้ เป็น                 
ผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

  

 

(นายธีระ อภัยวงศ)์ 

ประธานกรรมการ 
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