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เวลา 14:00 น.
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 แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา 

 กรุงเทพมหานคร 10120
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วันที ่27 กุมภาพันธ ์2558

เรือ่ง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป  2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บรษิัท เอส พ ีวี ไอ จำากัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1.  สำาเนารายงานการประชุมสามัญประจำาป  2557 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2557

2.  รายงานประจำาป ของคณะกรรมการบริษทัพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำาไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ สำาหรับรอบป บญัชี สินนสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

3.  ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเปน็กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

4. ประวัติกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตันงเพิ่มเติม

5.  ข้อบังคบัของบริษทัเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน

6.  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธเิข้าร่วมประชุม

7.  รายช่ือกรรมการอิสระทีบ่ริษัทให้เป็นผู้รบัมอบฉนัทะ

8.  หนังสือมอบฉันทะ

9.  แผนที่สถานทีป่ระชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท  เอส พี  วี  ไอ  จำากัด  (มหาชน)  (“บริษัท”)  มีมติใหน้ัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาป  2558 ในวนัอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสิค

ชันน 34  เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการ

ประชุมดังต่อไปนีน

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำาป    2557  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป  2557 ของบริษัทได้ถูกจัดขึนนเมื่อวันที่ 4

เมษายน  2557   โดยมีสำาเนารายงานการประชุมซ่ึงได้บันทกึถูกต้องตามความเป็นจริง  โดยสำาเนา

รายงานการประชุมทีไ่ด้จัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนีน (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่  รายงานการประชุมถูกต้องตรง

ตามมติของ ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นสมควรรบัรองรายงานการประชุมฉบบัดังกล่าว
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริ+ัท และรายงานประจำาป    2557  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  สรุปผลการดำาเนินงานของบริษทัในรอบป บญัชีสินนสุดวันที่   31  ธันวาคม

2557  บริษทั มีรายได้รวมเป็นเงิน  1,938.26 ลา้นบาท และมีกำาไรสุทธหิลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล

เปน็เงิน 15.72 ล้านบาท ปรากฎผลโดยสรุป ดังนีน

รายละเอยีดผลการดำาเนินงานของบริษทัปรากฏตามรายงานประจำาป  ซ่ึงส่งมาพรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลำาดับที ่2 )

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุน้รับทราบผลการดำาเนินงาน

และรายงานประจำาป  2557 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบกำาไรขาดทุนเบดดเสรดจของบริ+ทั  สำาหรับรอบป 
บญัชี สิน้สุดวันที ่  31   ธนัวาคม   2557  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำางบแสดงฐานะการเงิน  และงบกำาไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จ สำาหรบัรอบป บัญชี สินนสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต

ได้ตรวจสอบรับรองแลว้ เพือ่นำาเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำาป 

ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงาน

ประจำาป ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมนีน (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลำาดับที ่2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถือหุน้พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการ

เงินและงบกำาไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สำาหรบัรอบป บัญชีสินนสุด ณ วนัที่  31  ธนัวาคม  2557

ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแลว้ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำาป 

ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ  การจ่ายเงินปันผลและ      การจัดสรรกำาไรสุทธิเปนนทุนสำารองตามกฎหมาย  
สำาหรับผลการดำาเนนิงานสิ้นสดุ  ณ  วันที่    31    ธันวาคม    2557     พร้อมกำาหนดวันปดดสมุด  
ทะเบียนพักการโอนหุน้เพือ่สิทธิในการรับเงินปนัผล

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำาหนด

ใหบ้รษิัทจ่ายเงินปนผลจากเงินกำาไรเท่านันน  และมาตรา 116  กำาหนดใหบ้ริษทัต้องจัดสรรกำาไรสุทธิ

ประจำาป ส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสำารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  5 ของกำาไรสุทธปิระจำาป  จนกว่าทนุสำารองจะ

มีจำานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปนผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  40 ของกำาไรสุทธิภายหลังการหกัภาษีเงิน

ได้นิติบคุคล อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจจะกำาหนดใหก้ารจ่ายเงินปนผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำาหนด

ข้างต้นได้  หากบริษัทมีความจำาเป็นที่จะต้องนำาเงินกำาไรสุทธจิำานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยาย

การดำาเนินงานของบริษทัต่อไป
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ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุน้

อนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานป  2557 และการจ่ายปนผล ดังนีน

• จัดสรรกำาไรสุทธิจากผลการดำาเนินงานป  2557 เปน็ทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธปิระจำาป  คิดเป็นเงิน 785,817.25  บาท

• จากผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบป บัญชีสินนสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 2557 ทีผ่่านมา

บริษทัมีกำาไรสุทธจิำานวน 15.72 ลา้นบาท ทีป่ระชุมคณะกรรมการจึงเหน็สมควรเสนอให้จา่ย

เงินปนผล จากผลประกอบการรายป รอบป บัญชี  31  ธันวาคม  2557  ในอัตราหุ้นละ  0.02

บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทันงสินน 8,000,000 บาท โดยกำาหนดวันกำาหนดราย

ช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลในวนัที่  10  มีนาคม  2558  และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือ

หุ้นตามมาตรา  225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์   โดยวิธิปดิสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  11  มีนาคม  2558  และกำาหนดวันจา่ยเงินปนผลในวันที่  10

เมษายน  2558  (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษทัยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติ

จากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อมลูเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ป  2557 (ป ที่เสนอ) ป  2556

กำาไรสุทธ(ิบาท) 15,716,345 16,256,855

จำานวนหุ้น(หุ้น) 400,000,000 400,000,000

เงินปนผลจา่ยอัตราต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.0163

รวมจำานวนเงินปนผลทันงสินน (บาท) 8,000,000 6,520,000

สัดส่วนการจา่ยเงินปนผล (โดยประมาน) ร้อยละ 51 ร้อยละ 40

ทันงนีนอัตราการจ่ายเงินปนผลจำานวนดังกล่าว เปน็ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนผลของบริษัท

วาระที ่5 พิจารณา  และอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำาป ให้กรรมการสำาหรับการดำาเนินงานรอบป บัญชี  

สิ้นสุดวันที่       31       ธันวาคม       2557  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  จากผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบป บัญชีสินนสุดวนัที่  31  ธนัวาคม

2557 บริษัทมีรายได้จำานวน 1,938.26 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ 15.72 ล้านบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :  ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

และอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำาป ให้แก่กรรมการเป็นจำานวนเงินรวม  300,000  บาท  สำาหรับการ

ดำาเนินงานรอบป บัญชี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนีน
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ชื่อ ตำาแหน่ง รอบป บัญชี
2557 (บาท)

รอบป บัญชี
2556 (บาท)

1. นายธีระ  อภัยวงศ์ ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

100,000 100,000

2. นายมินทร์ อิงคธ์เนศ กรรมการ 50,000 50,000

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ 50,000 50,000

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล* กรรมการ  -  -

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล* กรรมการ  -  -

6. นายสุจิน  สุวรรณเกต กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ

50,000 50,000

7. นางสุษมา  รัติวานิช กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ

50,000 50,000

รวมเปนนเงิน 300,000 300,000

*   นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสเนื่องจากเป็น

พนักงานประจำาของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ และการ

กำาหนด ค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับป        2558  

6.1  การแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคับของ

บริษทั  ข้อ 18.  กำาหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป ทกุครันงใหก้รรมการออกจากตำาแหน่ง

จำานวนในหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทันงหมด  ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบง่ออกใหต้รงเปน็สาม

ส่วนไมไ่ด้  ก็ใหอ้อกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับสามหนึ่งในสาม  ซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำาป 

2558 ครันงนีนมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนีน

รายชือ่กรรมการ ตำาแหน่ง

1. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง

2. นางสุษมา รัติวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สำาหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป  2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่

เหมาะสมเพือ่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั  เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเปน็การ

ลว่งหนา้ ตันงแต่วันที่  1-31 ธันวาคม 2557 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือ

กรรมการเพื่อรบัการคัดเลือกแต่อย่างใด

กระบวนการในการคัดเลือกผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท    ไมไ่ด้ผ่านคณะกรรมการสรรหา

เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตันงคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้รว่ม

กันพจิารณาคุณสมบัติต่างๆ  โดยคัดเลือกบคุคลที่มีคณุสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด

พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องกำาหนด   โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และเสนอผู้ถือหุน้เลือกตันงเข้าดำารงตำาแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุน้พร้อมกับ
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หนงัสือเชิญประชุมนีน (ส่ิงที่ส่งมาด้วยลำาดับที ่3)

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :   คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่ากรรมการทันง 2 ท่าน   ได้แก่

นายนราธร วงศ์วเิศษ และนางสุษมา รัติวานชิ  มีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น

พิจารณาและอนมุัติแต่งตันงนายนราธร  วงศ์วิเศษ  กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการและกรรมการ

บรหิารความเส่ียงของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง  และแต่งตันงนางสุษมา  รัติวานิช  กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลการถือหุน้ของกรรมการที่เสนอช่ือในครันงนีน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเปนนกรรมการ จำานวนหุน้ 
(ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557)

ร้อยละ

1. นายนราธร วงศ์วิเศษ 5,050,000 1.26

2. นางสุษมา รัติวานิช 300,000 0.08

6.2  การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษทัไม่มีการแต่งตันงคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่ทำาหน้าทีใ่น

การพิจารณากำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ  แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกัน

พิจารณา กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ   โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของ

บทบาทและความรบัผิดชอบของกรรมการ  และอยูใ่นระดับที่สามารถเทยีบเคียงได้กับบริษัทใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ   :  ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

และอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับป  2558 โดยมีรายละเอียดดังนีน

ชื่อ ตำาแหน่ง ป  2558
(บาท/เดือน)

ป  2557
(บาท/เดือน)

1. นายธรีะ  อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ 130,000 130,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ 40,000 40,000

3. นายนราธร วงศ์วเิศษ กรรมการ 40,000 40,000

4. นายไตรสรณ์  วรญาณโกศล* กรรมการ - -

5. นางเพ็ชรรัตน์  วรญาณโกศล* กรรมการ - -

6. นายสุจิน  สุวรรณเกต กรรมการอิสระ 40,000 40,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000

7. นางสุษมา  รัติวานิช กรรมการอิสระ 40,000 40,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000

ค่าเบีนยประชุมสำาหรับกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม (ต่อครันง) 5,000 5,000

*  นายไตรสรณ์  วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์  วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจาก

การดำารงตำาแหน่งกรรมการเนื่องจากเป็นพนักงานประจำาของบริษัท
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการเพิ่มเติม และกำาหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   : บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าทันงกลุ่มลูกค้าองค์กร และลูกค้า

รายย่อยทั่วไปโดยการเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายทันงการเปิดร้าน iStudio iBeat mobi ตลอดจน

ศู นย์บริ การ Smart Bar   ซ่ึ งนายโสภณ อิ งค์ ธ เนศ เป็ น ผู้ มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่ เก่ียวข้อง

ทางด้านไอทีสามารถ ให้คำาแนะนำากับบริษัทในเรื่องดังกล่าว โดยข้อมูลของกรรมการที่เสนอผู้ถือ

หุ้นเลือกตันงเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนีน    (ส่ิ

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ    :   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาและอนุมัติแต่งตันงนายโสภณ อิงค์ธเนศ ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท 

นอกจากนีน  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำาหนดค่า

ตอบแทนกรรมการ ดังนีน

ชือ่ ตำาแหน่ง ป  2558 (บาท/เดือน)

นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ 40,000

และจ่ายค่าเบีนยประชุม 5,000 บาทต่อครันง ที่มาเข้ารว่มประชุม

การกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นการพิจารณาโดยไม่ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน  เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการแต่งตันงคณะกรรมการฯ  ดังกล่าวคณะกรรมการ

บริษทัเป็นผู้พจิารณาคา่ตอบแทน

วาระที ่8 พิจารณา  อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา  120  แหง่พระราชบัญญัติมหาชน  พ.ศ.2535  กำาหนดใหท้ี่

ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำาป แต่งตันงผู้สอบบัญชี  และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกป 

ในการแต่งตันงสามารถแต่งตันงผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

ทันงนีนคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรือ่งค่าสอบบัญชีและคณุสมบัติในการตรวจสอบ  เห็นวา่

บริษัท  สำานักงาน  อวีาย  จำากัด  เปน็สำานกังานสอบบัญชีที่มปีระสบการณ์  และมีช่ือเสียง  เป็นที่

ยอมรบัโดยทั่วไป อีกทันงค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราทีเ่หมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบรหิารใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัท  เพือ่ขออนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุน้แต่งตันงผู้สอบบญัชีจากบริษทั  สำานักงาน  อีวาย  จำากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทประจำาป  2558 โดยมีรายช่ือดังนีน
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รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่

จำานวนป ทีล่งลายมือชือ่รับรอง
งบการเงินของบริ+ัท

นายวชิาติ โลเกศกระวี 4451 2 (2556-2557)

นางสาวกมลทพิย์ เลิศวทิยว์รเทพ 4377 -

นางสาวศิรวิรรณ สุรเทพนิทร์ 4604 -

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้

พิจารณาและอนมุัติการแต่งตันง นายวชิาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4451 และ/หรือ

นางสาวกมลทพิย์  เลิศวทิยว์รเทพ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  4377  และ/หรือนางสาวศิรวิรรณ

สุรเทพินทร์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  4604  แหง่บริษทัสำานกังาน อวีาย จำากัด และกำาหนดคา่

สอบบัญชีเป็นจำานวนเงิน 900,000 บาทต่อป 

รายการ บริ+ัทสำานกังาน อีวาย จำากัด เพิม่ข้ึน(ลดลง)

2558 2557

ตรวจสอบงบการเงินประจำาป 540,000 540,000 -

สอบทานงบการเงินระหวา่งไตรมาส 360,000 360,000 -

รวม 900,000 900,000 -

ทันงนีน  ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทั  ผู้บริหาร

ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

วาระที ่9 พิจารณา  อนุมัติ      การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริ+ัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ  

ข้อ       3       ของบริ+ัท  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  บริษัทมีเป้าหมายทีจ่ะขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย  จึงพยายามสร้าง

โอกาสทางการขายผ่านช่องทางที่ทนัสมัยและการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  ทีเ่ข้าถึงลูกค้าได้อยา่ง

ทัว่ถึง ซ่ึงปจจุบนัวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทันงสินน 47 ข้อ บริษัทจึงมีความจำาเป็นต้องเสนอเพิ่มเติม

วตัถปุระสงค์ของบริษทั 2 ข้อ รวมเป็นทันงสินน 49 ข้อ เพือ่ใหส้อดคล้องและครอบคลุมกับการทำาธรุกิจ

ของบริษัทมากขึนน

ความเห็นของคณะกรรมการ   :  ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

และอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทของบริษัทเพิ่ม  2  ข้อ  รวมเป็นทันงสินน  49  ข้อตามราย

ละเอียดดังนีน
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(48) ประกอบกิจการรับซืนอขาย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม อะไหล่ อุปกรณ์

ต่อพ่วง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เก่าหรือใช้แล้ว

(49) ประกอบกิจการการทำาธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนีน  ทีป่ระชุมคณะกรรมการเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์

สนธขิ้อ 3 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข วตัถปุระสงค์ของบริษทัดังกล่าวคือ ระบวุ่า

" วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำานวน 49 ข้อ ”

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ       (  ถ้ามี  )  

อนึ่ง  บริษทักำาหนดวนักำาหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ที่มีสิทธใินการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป  2558

ในวนัที่  10  มีนาคม  2558  และรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา  225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรพัย์    โดยวธิีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวนัที่ 11 มีนาคม 2558 เพือ่สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาป  2558

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบไุวข้้างต้น เพือ่ใหก้ารลง

ทะเบียนประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตันงแต่เวลา  13.00  น.  หากผู้ถือหุน้ท่าน

ใดประสงค์ทีจ่ะแต่งตันงบคุคลอื่นมาเข้ารว่มประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครันงนีน ท่านสามารถมอบฉนัทะ

โดยกรอกข้อความลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง  (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลำาดับที่  8)

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  (รายละเอยีดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลำาดับที่  6)  ทันงนีนผู้

ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่ หรือกรรมการอิสระที่บรษิัทเสนอให้เปน็ผู้รับมอบฉันทะ  (รายละเอียดตามส่ิงที่

ส่งมาด้วยลำาดับที ่7) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนบัถือ

บริษทั เอส พ ีวี ไอ จำากัด (มหาชน)

(นายธรีะ อภัยวงศ์)

ประธานกรรมการ
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