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วาระที� 10    พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

จงึเรียนมาเพื�อขอเชญิท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที�จะ

แต่งตั �งบุคคลอื�นมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุครั �งนี � โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ�ง และยื�นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึ�งแต่งตั �ง

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ 

ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ�ง 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของ

บริษัท ตามรายละเอยีดซึ�งแนบกบัหนงัสือมอบฉันทะ เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น

ได้ 

อนึ�ง บริษัทได้กําหนดให้วนัที� 9 มีนาคม 2561 เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�จะมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2561 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้

ในช่วงระหว่างวนัที� 5 ตลุาคม 2560 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเวบ็ไซต์ของ

บริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุแต่

อย่างใด                

                    ขอแสดงความนบัถือ 

         บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 

                 

         นายศริิพงษ์ สมบตัิศริิ 

                   ประธานกรรมการ 

 

รายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ของ 

บริษัท คอมเซเว่น จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน สถานที� และเวลา 

ประชุมเมื�อวันที� 20 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั �น 3 เลขที� 549/1 ถนนสรรพาวุธ 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

กรรมการที�เข้าประชุม 

1. นายศิริพงษ์ สมบตัิศริิ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสรุะ คณิตทวีกลุ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

3. นายกฤชวฒัน์ วรวานชิ กรรมการ 

4. นางสาวอารี ปรีชานุกลู กรรมการ 

5. นายคงศกัดิ� บรรณาสถิตย์กลุ กรรมการ 

6. นางสาววรีภรณ์ อดุมคณุธรรม กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายคชัพล จลุชาต กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวศศิภา สว่างไสว เลขานกุารบริษัท 

2. นางวาสนา พงศ์แสงลกึ                ประธานเจ้าหน้าที�ปฏบิตักิาร สายงานบญัชีและการเงิน 

3. นางสาวณฐันนัท์ กีรติกรยศนนัท์   ประธานเจ้าหน้าที�ปฏบิตักิาร สายงานธรุกิจค้าปลีก 

4. นายธีระชยั สริุยะพงษ์                  ประธานเจ้าหน้าที�ปฏบิตักิาร สายงานธรุกิจพิเศษ 

5. นายกาํลงัพล ตนัติวฒันพานชิ  ผู้จดัการแผนกบญัชี 

6. นายศรุต กฤติยานนัต์ ผู้จดัการแผนกบญัชีบริหาร 

7. นางสาวปิยพร บรรดาศกัดิ� ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื�นๆ 

1. ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จํากดั    

2. นางสาวมนัญญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย 

เริ�มการประชุม 

ก่อนเริ�มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ได้แจ้งว่า มผีู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและ

โดยการมอบฉันทะรวม 58 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทั �งสิ �น 549,476,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.5397 ของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที�จําหน่ายได้แล้วมีจาํนวนทั �งสิ �น 1,200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์

ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษทัแล้ว 



14

2 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ กล่าวชี �แจงเกี�ยวกบัวิธีการดําเนินการประชมุและขั �นตอน

การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแตล่ะวาระ ดงันี � 

1. ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะที�ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุจะ

ได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเรื�องตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชญิประชมุ โดยจะนําเสนอข้อมลูในแต่ละ

วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนั �น ๆ กรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

ต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื�อและนามสกลุ และในกรณีที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องแจ้งชื�อผู้ถือหุ้นที�

ตนรับมอบฉนัทะมาให้ที�ประชมุทราบด้วยทกุครั �ง  

3. ภายหลงัที�ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ยกเว้นวาระที� 2 ซึ�งเป็นวาระเสนอให้ที�ประชมุ

รับทราบซึ�งไมต้่องลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที�ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที�

ได้รับจากเจ้าหน้าที�ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจ้าหน้าที�ของบริษัท ทั �งนี � เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการนบั

คะแนน เจ้าหน้าที�ของบริษัทจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที�ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบตัรลงคะแนนของ

ผู้ถือหุ้นที�งดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดที�ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ �นเพื�อให้เจ้าหน้าที�จดัเก็บตามลําดบั 

ทั �งนี � สําหรับวาระที� 5 เรื�องการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบทั �งเห็น

ด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง เพื�อนบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื�อกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อเป็น

รายบุคคล 

4. ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่

มสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั �นๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสียงในวาระที� 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน และวาระที� 6 ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ

หุ้นที�มาประชุม มีผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอื�น ให้ถือว่าที�ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิ

เป็นเอกฉนัท์  

6. เพื�อให้การเกบ็บตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกบัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ บริษัทจะ

เกบ็บตัรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที�เห็นด้วยเพื�อเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานต่อไป โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที�หลงั

เลกิประชมุแล้ว กรณีผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะกลบักอ่นขอให้ส่งบตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าที�ด้วยเช่นกนั 

ภายหลงัการชี �แจงได้กล่าวเชญิตวัแทนผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนจํานวน 2 ท่าน แต่ไมมี่ผู้ ถือหุ้น

อาสาสมคัรทําหน้าที�เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน จงึเรียนเชิญ นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย 

เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนในครั �งนี � 

นายศิริพงษ์ สมบตัิศริิ ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชมุ และเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชมุโดยมอบหมายให้นายสุระ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอยีด

แต่ละวาระต่อที�ประชมุ 
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ด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง เพื�อนบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื�อกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อเป็น

รายบุคคล 

4. ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่

มสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั �นๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสียงในวาระที� 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน และวาระที� 6 ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ

หุ้นที�มาประชุม มีผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอื�น ให้ถือว่าที�ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิ

เป็นเอกฉนัท์  

6. เพื�อให้การเกบ็บตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกบัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ บริษัทจะ

เกบ็บตัรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที�เห็นด้วยเพื�อเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานต่อไป โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที�หลงั

เลกิประชมุแล้ว กรณีผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะกลบักอ่นขอให้ส่งบตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าที�ด้วยเช่นกนั 

ภายหลงัการชี �แจงได้กล่าวเชญิตวัแทนผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนจํานวน 2 ท่าน แต่ไมมี่ผู้ ถือหุ้น

อาสาสมคัรทําหน้าที�เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน จงึเรียนเชิญ นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย 

เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนในครั �งนี � 

นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชมุ และเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชมุโดยมอบหมายให้นายสุระ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอยีด

แต่ละวาระต่อที�ประชมุ 

3 

วาระที� �  พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2559 

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้กล่าวเสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 29 มีนาคม 2559 การประชุมดังกล่าวเป็นการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนที�หลกัทรัพย์ของบริษัทจะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกถกูต้องตามมติของที�ประชมุผู้ ถือ

หุ้น โดยมีสําเนารายงานการประชมุปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1 

มต ิ ที�ประชมุได้พจิารณาแล้ว จงึมีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2559 ตามที�เสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน 616,797,120 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0   เสียง 

บตัรเสีย   0 

วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2559 

 นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้กล่าวถงึนโยบาย Anti Corruption & Corporate 

Governance ของบริษัทแล้วจงึกลา่วสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดงันี � 

Anti Corruption & Corporate Governance 

บริษัทมีความมุ่งมั�นที�จะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผดิชอบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส สอดคล้องตาม

หลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ดี สําหรับการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น 

โดยในรอบปีที�ผ่านมามีการพฒันากระบวนการเพื�อเตรียมความพร้อมในการเข้ามาร่วมในโครงการ ดงันี � 

1. กําหนดนโยบาย แนวปฏิบติัการต่อต้านการทจุริต และคอร์รัปชั�น (Anti-Corruption Policy)  

2. แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อศึกษาและจดัทํามาตรฐานด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น  

3. จดัให้มีการอบรมแกพ่นกังานเป็นประจําทกุเดือน 

4. จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในที�เหมาะสม 

5. จดัให้มีชอ่งทางในการสื�อสาร 

สําหรับกฎระเบียบและข้อบงัคับที�ออกมาใหม่ บริษัทมีการปรับตวัและเตรียมความพร้อมโดยการจัดให้มี

บุคลากรที�มีความรู้ความสามารถในการสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการ ตลอดจนคณะกรรม 

การได้รับการพัฒนาทักษะที�เหมาะสมผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างสมํ�าเสมอ เช่น การอบรม และการ

ประเมนิตนเอง เพื�อให้มั�นใจว่า คณะกรรมการมีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีในการปฏบิตัิหน้าที� 

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ในรอบปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 ที�ผ่านมา ให้

ที�ประชมุทราบ ดงันี � 

ในปี 2559 บริษัทได้ประกอบธุรกิจที�เป็นการสนบัสนนุธุรกิจหลกัเพื�อความครบวงจรในธุรกจิไอที เช่น ธุรกิจ

ขายสินค้าไอทีเจาะกลุ่มตลาด SME และงานรัฐบาลซึ�งดําเนินงานภายใต้แบรนด์ “BaNANA Business” 

ธุรกิจขายสินค้าไอทีผ่านทางออนไลน์ภายใต้แบรนด์ “BaNANA Store” โดยบริษัท นาบาน่า กรุ๊ป จํากัด 
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ธุรกิจจัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์มือสองภายใต้แบรนด์ “BaNANA Sure” โดยบริษัท บานาน่า ชัวร์ จํากัด

ธุรกิจการเข้าบริหารจัดการร้าน TRUE Shop โดยบริษัท ดับเบิ �ลเซเว่น จํากัด ตามที�บริษัทได้รับสิทธิจาก

บริษัท ทรูดิสทรีบิวชั�น แอนด์เซลส์ จํากดั (TDS) และธุรกิจการให้บริการด้านซอฟท์แวร์ โดยบริษัท ไอเทค 

ซอฟท์แวร์ จํากดั 

ปัจจบุนั ธรุกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้ทั �งหมด 4 ประเภท ดงันี � 

1) ธุรกจิค้าปลีก  

2) ธุรกจิบริการ  

3) ธุรกจิเชิงพาณิชย์ 

4) ธุรกจิค้าปลีกออนไลน์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีร้านจําหน่ายสินค้ารวมทั �งสิ �น 368 สาขา ครอบคลุมพื �นที�ทั�วประเทศ ทั �ง

ในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั โดยมีรายละเอียดดงันี � 

ประเภทร้าน ชื�อร้าน 
จาํนวนสาขา 

(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

(1) ร้านจําหน่ายสินค้าเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง Banana IT 142 

(2) ร้านจําหน่ายสินค้าประเภทโทรศพัท์เคลื�อนที�และอุปการณ์เสริม 

Banana Mobile 21 

Samsung Shop 4 

BKK Shop 44 

(3) ร้านจําหน่ายสินค้า ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า 

Studio 7 94 

iCare 19 

True 44 

รวม 368 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ที�ผ่านมาบริษัทยงัคงรักษาอตัรา

การเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื�องและสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนที�วางไว้ โดยมีรายได้รวมจํานวน 

17,212 ล้านบาท คดิเป็นเพิ�มขึ �น 14.8% และมีกําไรสุทธิ 407 ล้านบาท คดิเป็นเพิ�มขึ �น 25% 

ในปี 2559 บริษัทยงัคงรักษาอตัราการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างต่อเนื�อง โดยมีจํานวนลูกค้าที�ซื �อ

สินค้าทั �งสิ �น 2.6 ล้านคน หากนบัเป็นจํานวนชิ �นขายไปทั �งสิ �นเท่ากบั 5.2 ล้านชิ �น มีการปรับปรุงสาขาทั �งสิ �น

จํานวน 15 สาขา พบว่าหลังจากที�ทําการปรับปรุงสาขาทําให้ยอดขายเพิ�มขึ �น 20% โดยมียอดขายจาก

สาขาเดมิเพิ�มขึ �น (Same Store Sale Growth) 12% และ ยอดเฉลี�ยขายต่อบิลเพิ�มขึ �น 10% 

บริษัทใช้กลยุทธ์ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) เพื�อเพิ�มกําไรให้มากยิ�งขึ �น โดยในปีที�ผ่านมาบริษัทมี

การจัดแบ่ งหมวดหมู่สินค้า  เป็น  โทรศัพท์ เค ลื� อนที�  (Mobile Phone) แท็บ เล็ ต  (Tablet) อุปกรณ์ 

(Accessories) บริการ (Service) แล็ปท็อป (Laptop Desktop) และวิเคราะห์อตัราเติบโตของสินค้าแต่ละ

หมวดหมู ่เพื�อนําไปสูก่ารบริหารจดัการหมวดสินค้าที�มียอดขายที�ดี และสามารถเพิ�มกําไรมากยิ�งขึ �น 

ในปี 2559 จะเห็นว่า โทรศพัท์เคลื�อนที� และอปุกรณ์มีแนวโน้มเพิ�มขึ �นเรื�อยๆ บริษัทจึงมีการปรับส่วนผสม

ผลิตภัณฑ์ (Promotion Mix) ของผลิตภัณ ฑ์ในบริษัท โดยสัดส่วนการขายแท็บเล็ตลดลงเนื�องจาก

เทคโนโลยีของแท็บเล็ตไม่มีการเปลี�ยนแปลงมาก ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที�ปรับเปลี�ยน
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ตลอดเวลา บริษัทจึงต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค และทิศทางเทคโนโลยีเพื�อให้

สามารถปรับเปลี�ยนกลยทุธ์การดําเนินงานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ปัจจบุนั 

ปัจจัยสําคญัที�ส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายและกําไรของปีที�แล้ว บริษัทมียอดขายเพิ�มขึ �นจาก Smart 

Phone 2.1 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตจากการขายสินค้า IPHONE เพิ�มขึ �น 20% และยังมีแนวโน้มที�ดี

ต่อไป ประกอบกับบริษัทได้รับสินค้าโดยตรงจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ทําให้มีสินค้าที�

เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สําหรับธุรกิจบริการ ICARE เป็นอีกหนึ�งธุรกิจที�มีอตัรากําไรสูงโดยเมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านมามีอตัรการเติบโตเพิ�มขึ �น 119 ล้านบาท สําหรับกลุ่ม BNN Business และ SIM มี

แนวโน้มการเติบโตขึ �น โดยในปี 2560 จะมุ่งเน้นการดําเนินงานมากยิ�งขึ �นเนื�องจากเห็นโอกาสและแนวโน้ม

ของการเติบโต 

ในส่วนแนวโน้มการดําเนินงานของปี 2560 บริษัทคาดว่า จะมีอัตราการเติบโตที�ดีขึ �นทั �งในเรื�องยอดการ

ขายสินค้า การจําหน่ายซมิ การเติบโตของสินค้ากลุ่มโทรศพัท์เคลื�อนที� และการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในกลุม่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และสถาบนัการศกึษา โรงเรียน มหาวทิยาลยั 

ในปีนี � บริษัทมีแผนขยายสาขาเพื�อเพิ�มโอกาสและช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมและเข้าถงึกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายให้มากที�สุดด้วยจํานวนสาขารวมทั �งสิ �น 536 สาขา บริษัทจะเน้นพัฒนาการตลาดเชิง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สร้างฐานลูกค้าใหม่ สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ และให้ลูกค้าสามารถ

จดจําผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ตลอดจนนํานวัตกรรมดิจิตอลโซลูชั�นและ

เทคโนโลยีใหม่มาเป็นเครื�องมือสําคญัในการเพิ�มช่องทางการเข้าถงึลกูค้า  

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึ�งได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อม

กบัหนงัสือเชญิประชมุ  

จากนั �น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�งมีผู้ เข้าประชุมสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี � 

 นางสาวเพรชรัตน์ จรรยธรรมพต –  ผู้ถือหุ้น  

สอบถามเกี�ยวกบักลยุทธ์ของบริษัทเกี�ยวกบัการขายสินค้าออนไลน์ ซึ�งปัจจุบัน บริษัทมีช่องทางการขาย

สินค้าออนไลน์ผ่าน BaNANA Store แต่เนื�องจากปัจจุบันมีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เพิ�มมากขึ �น ประกอบกบัการทําโปรโมชั�นสว่นลดที�หลากหลาย  

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ได้ชี �แจงว่าบริษัทมีช่องทางหลักในการจัดจําหน่ายสินค้าคือหน้าร้าน และมีสินค้าที�หลากหลายครบทุก

ความต้องการของลูกค้า ส่วนการจําหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นส่วนเสริม จงึทําให้กลยทุธ์ในการดําเนินงานมี

ความแตกต่างกัน ปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี�ยงการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทจึงต้อง

บริหารระหว่างการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับออฟไลน์ โดยการใช้หน้าร้านให้เป็นประโยชน์

เพื�อเพิ�มโอกาส และชอ่งทางการจําหน่ายสินค้าให้ครอบคลมุและเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้มากที�สดุ 
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ธุรกิจจัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์มือสองภายใต้แบรนด์ “BaNANA Sure” โดยบริษัท บานาน่า ชัวร์ จํากัด

ธุรกิจการเข้าบริหารจัดการร้าน TRUE Shop โดยบริษัท ดับเบิ �ลเซเว่น จํากัด ตามที�บริษัทได้รับสิทธิจาก

บริษัท ทรูดิสทรีบิวชั�น แอนด์เซลส์ จํากดั (TDS) และธุรกิจการให้บริการด้านซอฟท์แวร์ โดยบริษัท ไอเทค 

ซอฟท์แวร์ จํากดั 

ปัจจบุนั ธรุกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้ทั �งหมด 4 ประเภท ดงันี � 

1) ธุรกจิค้าปลีก  

2) ธุรกจิบริการ  

3) ธุรกจิเชิงพาณิชย์ 

4) ธุรกจิค้าปลีกออนไลน์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีร้านจําหน่ายสินค้ารวมทั �งสิ �น 368 สาขา ครอบคลุมพื �นที�ทั�วประเทศ ทั �ง

ในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั โดยมีรายละเอียดดงันี � 

ประเภทร้าน ชื�อร้าน 
จาํนวนสาขา 

(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

(1) ร้านจําหน่ายสินค้าเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง Banana IT 142 

(2) ร้านจําหน่ายสินค้าประเภทโทรศพัท์เคลื�อนที�และอุปการณ์เสริม 

Banana Mobile 21 

Samsung Shop 4 

BKK Shop 44 

(3) ร้านจําหน่ายสินค้า ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า 

Studio 7 94 

iCare 19 

True 44 

รวม 368 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ที�ผ่านมาบริษัทยงัคงรักษาอตัรา

การเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื�องและสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนที�วางไว้ โดยมีรายได้รวมจํานวน 

17,212 ล้านบาท คดิเป็นเพิ�มขึ �น 14.8% และมีกําไรสุทธิ 407 ล้านบาท คดิเป็นเพิ�มขึ �น 25% 

ในปี 2559 บริษัทยงัคงรักษาอตัราการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างต่อเนื�อง โดยมีจํานวนลูกค้าที�ซื �อ

สินค้าทั �งสิ �น 2.6 ล้านคน หากนบัเป็นจํานวนชิ �นขายไปทั �งสิ �นเท่ากบั 5.2 ล้านชิ �น มีการปรับปรุงสาขาทั �งสิ �น

จํานวน 15 สาขา พบว่าหลังจากที�ทําการปรับปรุงสาขาทําให้ยอดขายเพิ�มขึ �น 20% โดยมียอดขายจาก

สาขาเดมิเพิ�มขึ �น (Same Store Sale Growth) 12% และ ยอดเฉลี�ยขายต่อบิลเพิ�มขึ �น 10% 

บริษัทใช้กลยุทธ์ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) เพื�อเพิ�มกําไรให้มากยิ�งขึ �น โดยในปีที�ผ่านมาบริษัทมี

การจัดแบ่ งหมวดหมู่สินค้า  เป็น  โทรศัพท์ เค ลื� อนที�  (Mobile Phone) แท็บ เล็ ต  (Tablet) อุปกรณ์ 

(Accessories) บริการ (Service) แล็ปท็อป (Laptop Desktop) และวิเคราะห์อตัราเติบโตของสินค้าแต่ละ

หมวดหมู ่เพื�อนําไปสูก่ารบริหารจดัการหมวดสินค้าที�มียอดขายที�ดี และสามารถเพิ�มกําไรมากยิ�งขึ �น 

ในปี 2559 จะเห็นว่า โทรศพัท์เคลื�อนที� และอปุกรณ์มีแนวโน้มเพิ�มขึ �นเรื�อยๆ บริษัทจึงมีการปรับส่วนผสม

ผลิตภัณฑ์ (Promotion Mix) ของผลิตภัณ ฑ์ในบริษัท โดยสัดส่วนการขายแท็บเล็ตลดลงเนื�องจาก

เทคโนโลยีของแท็บเล็ตไม่มีการเปลี�ยนแปลงมาก ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที�ปรับเปลี�ยน

5 

ตลอดเวลา บริษัทจึงต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค และทิศทางเทคโนโลยีเพื�อให้

สามารถปรับเปลี�ยนกลยทุธ์การดําเนินงานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ปัจจบุนั 

ปัจจัยสําคญัที�ส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายและกําไรของปีที�แล้ว บริษัทมียอดขายเพิ�มขึ �นจาก Smart 

Phone 2.1 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตจากการขายสินค้า IPHONE เพิ�มขึ �น 20% และยังมีแนวโน้มที�ดี

ต่อไป ประกอบกับบริษัทได้รับสินค้าโดยตรงจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ทําให้มีสินค้าที�

เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สําหรับธุรกิจบริการ ICARE เป็นอีกหนึ�งธุรกิจที�มีอตัรากําไรสูงโดยเมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านมามีอตัรการเติบโตเพิ�มขึ �น 119 ล้านบาท สําหรับกลุ่ม BNN Business และ SIM มี

แนวโน้มการเติบโตขึ �น โดยในปี 2560 จะมุ่งเน้นการดําเนินงานมากยิ�งขึ �นเนื�องจากเห็นโอกาสและแนวโน้ม

ของการเติบโต 

ในส่วนแนวโน้มการดําเนินงานของปี 2560 บริษัทคาดว่า จะมีอัตราการเติบโตที�ดีขึ �นทั �งในเรื�องยอดการ

ขายสินค้า การจําหน่ายซมิ การเติบโตของสินค้ากลุ่มโทรศพัท์เคลื�อนที� และการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในกลุม่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และสถาบนัการศกึษา โรงเรียน มหาวทิยาลยั 

ในปีนี � บริษัทมีแผนขยายสาขาเพื�อเพิ�มโอกาสและช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมและเข้าถงึกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายให้มากที�สุดด้วยจํานวนสาขารวมทั �งสิ �น 536 สาขา บริษัทจะเน้นพัฒนาการตลาดเชิง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สร้างฐานลูกค้าใหม่ สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ และให้ลูกค้าสามารถ

จดจําผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ตลอดจนนํานวัตกรรมดิจิตอลโซลูชั�นและ

เทคโนโลยีใหม่มาเป็นเครื�องมือสําคญัในการเพิ�มช่องทางการเข้าถงึลกูค้า  

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึ�งได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อม

กบัหนงัสือเชญิประชมุ  

จากนั �น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�งมีผู้ เข้าประชุมสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี � 

 นางสาวเพรชรัตน์ จรรยธรรมพต –  ผู้ถือหุ้น  

สอบถามเกี�ยวกบักลยุทธ์ของบริษัทเกี�ยวกบัการขายสินค้าออนไลน์ ซึ�งปัจจุบัน บริษัทมีช่องทางการขาย

สินค้าออนไลน์ผ่าน BaNANA Store แต่เนื�องจากปัจจุบันมีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เพิ�มมากขึ �น ประกอบกบัการทําโปรโมชั�นสว่นลดที�หลากหลาย  

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ได้ชี �แจงว่าบริษัทมีช่องทางหลักในการจัดจําหน่ายสินค้าคือหน้าร้าน และมีสินค้าที�หลากหลายครบทุก

ความต้องการของลูกค้า ส่วนการจําหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นส่วนเสริม จงึทําให้กลยทุธ์ในการดําเนินงานมี

ความแตกต่างกัน ปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี�ยงการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทจึงต้อง

บริหารระหว่างการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับออฟไลน์ โดยการใช้หน้าร้านให้เป็นประโยชน์

เพื�อเพิ�มโอกาส และชอ่งทางการจําหน่ายสินค้าให้ครอบคลมุและเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้มากที�สดุ 
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นายชาคริต พานิชนก – ผู้ถือหุ้น 

ได้สอบถามถึงนโยบายด้านการพฒันาบคุลากรของบริษัท เนื�องจากส่วนตวัได้ใช้บริการ และประสบปัญหา

จากการใช้บริการผา่นสาขาของร้าน BaNANA  

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ได้ชี �แจงว่าบริษัทให้ความสําคัญและพยายามมาตลอดกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท 

โดยเฉพาะพนกังานขายที�ประจําตามสาขาต่างๆ โดยมีนโยบายในการพัฒนาพนกังานครอบคลุมทกัษะ

ความรู้ด้านการทํางาน (Hard skill) และทักษะหรือความชํานาญที�เกี�ยวข้องกับคนเพื�อผลักดันให้การ

ทํางานประสบความสําเร็จและก้าวหน้า (Soft skill)  

อย่างไรก็ตามหากลกูค้าไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 

ของบริษัทตามที�ปรากฎในเวปไซต์ โดยจะมีผู้ รับผิดชอบทําหน้าที�ดูแลการรับเรื�องร้องเรียนและการแก้ไข

ปัญหาเรื�องร้องเรียนต่างๆ โดยเร็ว เพื�ออํานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ

อย่างเตม็ความสามารถ 

นายจริายุ อุดมพรพฤฒ ิ– ผู้ถือหุ้น 

ได้สอบถามถงึการที� BaNANA IT จดัโปรโมชั�นลดราคาสินค้าบ่อยๆ จะทําให้ลกูค้ารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องรีบ

ซื �อสินค้าหรือไม่ ส่งผลดี ผลเสียอย่างไร และจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทน (Gross Profit Margin) ลดลง

หรือไม ่

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ได้ชี �แจงว่า บริษัทมีการจัดทํารายการส่งเสริมการขายหลายอย่าง เพื�อช่วยกระตุ้นยอดขายและระบาย

สินค้าที�มีอยู่ก่อนที�สินค้าดังกล่าวจะเสื�อมความนิยมซึ�งเป็นการดําเนินงานที�เป็นปกติสําหรับธุรกิจค้าปลีก

สินค้าไอที ซึ�งการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นสิ�งที�ขาดไม่ได้ 

จากที�ผ่านมาการจัดรายการส่งเสริมการขายอันดับหนึ�งคือ โปรแกรมผ่อนชําระ 0% เป็นการกระตุ้ นให้

ลกูค้าตัดสินใจซื �อสินค้าได้ง่ายขึ �น หรือการจดัทํารายการส่งเสริมการขายประเภทลดราคาสินค้าก็มีหลาย

อย่าง เชน่ การให้ส่วนลดค่าเครื�องโทรศพัท์เมื�อซื �อพร้อมกบัซมิ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับเงื�อนไขพิเศษจากตัวแทนจําหน่ายและผู้ผลิตรายใหญ่สําหรับสินค้าบางรุ่น เช่น 

การให้ส่วนลด การเปลี�ยนคืนสินค้ารุ่นที�ล้าสมยัเพื�อแลกกับสินค้ารุ่นใหม่ หรือการได้รับชดเชยส่วนต่างใน

กรณีที�สินค้ามีการลดราคา (Price protection) หรือการติดต่อกับธนาคารเพื�อให้ได้เงื�อนไขในการคิดอตัรา

ดอกเบี �ยผอ่นชําระที�ตํ�ากว่าทั�วไป 

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น 

ได้สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. ความไมส่ะดวกในการใช้บริการ Store online ที�ยงัไมส่ามารถตรวจสอบ Stock สินค้าได้ 

2. ปัจจุบนัมีหลายบริษัทเข้ามาแข่งขนัในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที บริษัทมีแผนงานและกลยุทธ์อย่างไรใน

การเพิ�มโอกาสทางธุรกิจ การที�บริษัททําเหมือนคนอื�นมจุีดเด่นอย่างไร เชน่ ลีสซิ�ง (Leasing) 
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3. เนื�องจากช่องทางหลกัในการจดัจําหน่ายสินค้าคือหน้าร้าน และบริษัทมีนโยบายที�จะขยายสาขาอย่าง

ต่อเนื�องซึ�งมีต้นทุนค่าเช่าพื �นที�ค่อนข้างสูง จะทําอย่างไรให้ต้นทนุในการขายสินค้าออนไลน์น้อยกว่าที�

อื�น 

4. ธุรกิจจําหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว (มอืสอง) 

 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. บริษัทเริ�มทําการทดสอบระบบการตรวจสอบสินค้าแบบ Online ประมาณกลางเดือนเมษายน 2560 ที�

ผ่านมาซึ�งเป็นการทดสอบระบบภายในกันเองยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ดังนั �นช่วง

ระยะเวลาที�ลกูค้าไปใช้บริการที�สาขาอาจยงัไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบได้ โดยปัจจุบนัสามารถทํา

การตรวจสอบ Stock สินค้าแบบ Online ได้แล้วและจะเริ�มใช้เต็มรูปแบบในวนัที� 1 พฤษภาคม 2560 

2. บริษัทมีสาขาที�เป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าที�ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที�ไม่เป็นรอง

ใครอยู่แล้ว ส่วนเรื�องการทําลีสซิ�งเราไม่มีความจําเป็นต้องทําเอง เนื�องจากมีบริษัทที�ให้การสนบัสนุน

เรื�องนี �โดยตรงอยู่แล้ว การดําเนินธุรกิจเราไม่จําเป็นต้องเป็นที�หนึ�ง ขอเพียงเป็นส่วนหนึ�งเท่านั �นก็

เพียงพอแล้ว 

3. กลยุทธ์ในการดําเนินงานเราต้องใช้หน้าร้านให้เป็นประโยชน์เพื�อเพิ�มโอกาส และช่องทางการจําหน่าย

สนิค้าโดยอาจกําหนดขั �นตอนการสั�งซื �อสินค้าแบบออนไลน์ แล้วให้ลกูค้าสามารถไปรับสินค้าที�หน้าร้าน

โดยมอบส่วนลดที�สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง ปัจจุบันเราดําเนินธุรกิจที�เกิดจากกําไรจริงๆ ไม่ได้ทํา

ธุรกิจเพื�อดงึ Traffic แล้วขาดทนุ 

4. ธุรกิจจําหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง ซึ�งนําเข้าจากต่างประเทศเป็นธุรกิจที�มีลกัษณะการบริหารจดัการที�

ไมเ่หมาะกบับริษัท เนื�องจากมรีายละเอียดหลายส่วนที�ไมส่ามารถดําเนินการได้  

นายนิพันธ์ จติตวรวานิช – ผู้ถือหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. การบริหารงานเกี�ยวกับ TRUE by Comseven ปัจจุบันมีจํานวนกี�สาขา ปีนี �ตั �งเป้ากี�สาขา และมีกําไร

เพิ�มขึ �นเท่าไหร่ 

2. ศนูย์บริการรับซอ่มแซมสินค้าแบรนด์ Apple (iCare) สร้างรายได้ และกําไรเทา่ไหร่ 

3. บริษัทมแีผนการลงทุนที�จะขยายธุรกจิสู่ตลาดตา่งประเทศหรือไม่ 

4. บริษัทมกีลยทุธ์การเตบิโตของธุรกิจอย่างไรในการสร้างยอดขายและกําไร 

 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. บริษัทได้รับสิทธิการบริหารจดัการสาขา TRUE Shop ภายใต้ชื�อ “TRUE by Comseven” ทั �งสิ �น 166 

สาขา ซึ�งปัจจุบนัมีจํานวนทั �งสิ �น 62 สาขา โดยเริ�มจากสาขาที�มีความสามารถในการทํากําไรก่อน และ

มแีผนขยายสาขาเป็น 80 สาขา ณ สิ �นปี 2560 มีกําไรประมาณ 2 ล้านกว่าบาทในปีที�ผ่านมา 
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นายชาคริต พานิชนก – ผู้ถือหุ้น 

ได้สอบถามถึงนโยบายด้านการพฒันาบคุลากรของบริษัท เนื�องจากส่วนตวัได้ใช้บริการ และประสบปัญหา

จากการใช้บริการผา่นสาขาของร้าน BaNANA  

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ได้ชี �แจงว่าบริษัทให้ความสําคัญและพยายามมาตลอดกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท 

โดยเฉพาะพนกังานขายที�ประจําตามสาขาต่างๆ โดยมีนโยบายในการพัฒนาพนกังานครอบคลุมทกัษะ

ความรู้ด้านการทํางาน (Hard skill) และทักษะหรือความชํานาญที�เกี�ยวข้องกับคนเพื�อผลักดันให้การ

ทํางานประสบความสําเร็จและก้าวหน้า (Soft skill)  

อย่างไรก็ตามหากลกูค้าไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 

ของบริษัทตามที�ปรากฎในเวปไซต์ โดยจะมีผู้ รับผิดชอบทําหน้าที�ดูแลการรับเรื�องร้องเรียนและการแก้ไข

ปัญหาเรื�องร้องเรียนต่างๆ โดยเร็ว เพื�ออํานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ

อย่างเตม็ความสามารถ 

นายจริายุ อุดมพรพฤฒ ิ– ผู้ถือหุ้น 

ได้สอบถามถงึการที� BaNANA IT จดัโปรโมชั�นลดราคาสินค้าบ่อยๆ จะทําให้ลกูค้ารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องรีบ

ซื �อสินค้าหรือไม่ ส่งผลดี ผลเสียอย่างไร และจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทน (Gross Profit Margin) ลดลง

หรือไม ่

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ได้ชี �แจงว่า บริษัทมีการจัดทํารายการส่งเสริมการขายหลายอย่าง เพื�อช่วยกระตุ้นยอดขายและระบาย

สินค้าที�มีอยู่ก่อนที�สินค้าดังกล่าวจะเสื�อมความนิยมซึ�งเป็นการดําเนินงานที�เป็นปกติสําหรับธุรกิจค้าปลีก

สินค้าไอที ซึ�งการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นสิ�งที�ขาดไม่ได้ 

จากที�ผ่านมาการจัดรายการส่งเสริมการขายอันดับหนึ�งคือ โปรแกรมผ่อนชําระ 0% เป็นการกระตุ้ นให้

ลกูค้าตัดสินใจซื �อสินค้าได้ง่ายขึ �น หรือการจดัทํารายการส่งเสริมการขายประเภทลดราคาสินค้าก็มีหลาย

อย่าง เชน่ การให้ส่วนลดค่าเครื�องโทรศพัท์เมื�อซื �อพร้อมกบัซมิ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับเงื�อนไขพิเศษจากตัวแทนจําหน่ายและผู้ผลิตรายใหญ่สําหรับสินค้าบางรุ่น เช่น 

การให้ส่วนลด การเปลี�ยนคืนสินค้ารุ่นที�ล้าสมยัเพื�อแลกกับสินค้ารุ่นใหม่ หรือการได้รับชดเชยส่วนต่างใน

กรณีที�สินค้ามีการลดราคา (Price protection) หรือการติดต่อกับธนาคารเพื�อให้ได้เงื�อนไขในการคิดอตัรา

ดอกเบี �ยผอ่นชําระที�ตํ�ากว่าทั�วไป 

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น 

ได้สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. ความไมส่ะดวกในการใช้บริการ Store online ที�ยงัไมส่ามารถตรวจสอบ Stock สินค้าได้ 

2. ปัจจุบนัมีหลายบริษัทเข้ามาแข่งขนัในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที บริษัทมีแผนงานและกลยุทธ์อย่างไรใน

การเพิ�มโอกาสทางธุรกิจ การที�บริษัททําเหมือนคนอื�นมจุีดเด่นอย่างไร เชน่ ลีสซิ�ง (Leasing) 
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3. เนื�องจากช่องทางหลกัในการจดัจําหน่ายสินค้าคือหน้าร้าน และบริษัทมีนโยบายที�จะขยายสาขาอย่าง

ต่อเนื�องซึ�งมีต้นทุนค่าเช่าพื �นที�ค่อนข้างสูง จะทําอย่างไรให้ต้นทนุในการขายสินค้าออนไลน์น้อยกว่าที�

อื�น 

4. ธุรกิจจําหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว (มอืสอง) 

 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. บริษัทเริ�มทําการทดสอบระบบการตรวจสอบสินค้าแบบ Online ประมาณกลางเดือนเมษายน 2560 ที�

ผ่านมาซึ�งเป็นการทดสอบระบบภายในกันเองยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ดังนั �นช่วง

ระยะเวลาที�ลกูค้าไปใช้บริการที�สาขาอาจยงัไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบได้ โดยปัจจุบนัสามารถทํา

การตรวจสอบ Stock สินค้าแบบ Online ได้แล้วและจะเริ�มใช้เต็มรูปแบบในวนัที� 1 พฤษภาคม 2560 

2. บริษัทมีสาขาที�เป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าที�ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที�ไม่เป็นรอง

ใครอยู่แล้ว ส่วนเรื�องการทําลีสซิ�งเราไม่มีความจําเป็นต้องทําเอง เนื�องจากมีบริษัทที�ให้การสนบัสนุน

เรื�องนี �โดยตรงอยู่แล้ว การดําเนินธุรกิจเราไม่จําเป็นต้องเป็นที�หนึ�ง ขอเพียงเป็นส่วนหนึ�งเท่านั �นก็

เพียงพอแล้ว 

3. กลยุทธ์ในการดําเนินงานเราต้องใช้หน้าร้านให้เป็นประโยชน์เพื�อเพิ�มโอกาส และช่องทางการจําหน่าย

สนิค้าโดยอาจกําหนดขั �นตอนการสั�งซื �อสินค้าแบบออนไลน์ แล้วให้ลกูค้าสามารถไปรับสินค้าที�หน้าร้าน

โดยมอบส่วนลดที�สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง ปัจจุบันเราดําเนินธุรกิจที�เกิดจากกําไรจริงๆ ไม่ได้ทํา

ธุรกิจเพื�อดงึ Traffic แล้วขาดทนุ 

4. ธุรกิจจําหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง ซึ�งนําเข้าจากต่างประเทศเป็นธุรกิจที�มีลกัษณะการบริหารจดัการที�

ไมเ่หมาะกบับริษัท เนื�องจากมรีายละเอียดหลายส่วนที�ไมส่ามารถดําเนินการได้  

นายนิพันธ์ จติตวรวานิช – ผู้ถือหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. การบริหารงานเกี�ยวกับ TRUE by Comseven ปัจจุบันมีจํานวนกี�สาขา ปีนี �ตั �งเป้ากี�สาขา และมีกําไร

เพิ�มขึ �นเท่าไหร่ 

2. ศนูย์บริการรับซอ่มแซมสินค้าแบรนด์ Apple (iCare) สร้างรายได้ และกําไรเทา่ไหร่ 

3. บริษัทมแีผนการลงทุนที�จะขยายธุรกจิสู่ตลาดตา่งประเทศหรือไม่ 

4. บริษัทมกีลยทุธ์การเตบิโตของธุรกิจอย่างไรในการสร้างยอดขายและกําไร 

 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. บริษัทได้รับสิทธิการบริหารจดัการสาขา TRUE Shop ภายใต้ชื�อ “TRUE by Comseven” ทั �งสิ �น 166 

สาขา ซึ�งปัจจุบนัมีจํานวนทั �งสิ �น 62 สาขา โดยเริ�มจากสาขาที�มีความสามารถในการทํากําไรก่อน และ

มแีผนขยายสาขาเป็น 80 สาขา ณ สิ �นปี 2560 มีกําไรประมาณ 2 ล้านกว่าบาทในปีที�ผ่านมา 
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2. ปัจจุบนั iCare มีจํานวนทั �งสิ �น 21 สาขา ครอบคลุมห้างสรรพสินค้าชั �นนําและศูนย์ไอทีต่างๆ และมีแผน

ที�จะขยายสาขาต่อไป เนื�องจากเห็นโอกาสในการทํากําไรและมีต้นทุนในการดําเนินงานไม่มาก มีกําไร

ประมาณปีละ 20 - 30 ล้านบาท 

3. หากมีโอกาสที� ดีในการลงทุนในต่างประเทศ บ ริษัทก็จะพิจารณ าเพียงแต่ในขณ ะนี �บริษัทให้

ความสําคญัต่อความสามารถในการทํากําไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นอนัดบัแรก ส่วนเรื�องการลงทุน

ในต่างประเทศยงัอยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปได้ 

4. บริษัทพยายามทําทกุๆ ด้านเพื�อให้บริษัทเตบิโตในอนาคตอยา่งยั�งยืน 

มต ิ ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 ตามรายละเอียดที�เสนอ  

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชสีิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม  

 2559 

นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับ

รอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ให้ที�ประชมุทราบ โดยมรีายละเอียดสรุปได้ดงันี � 

ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2557 2559 2558 2557 

สนิทรัพย์รวม     4,826      4,402      4,385      4,810      4,439      4,369  

หนี �สินรวม     2,837      2,638      3,861      2,779      2,641      3,837  

สว่นของผู้ ถือหุ้น     1,989      1,764         524      2,031      1,798         532  

รายได้รวม  17,212   14,992   14,102   17,123   14,971   14,086  

กําไรสทุธิ        407         268         210         416         292         219  

กําไรต่อหุ้น (บาท)       0.34        0.26        0.23        0.35        0.29        0.24  

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพย์รวมจํานวน 4,826 ล้านบาท เพิมขึ �นจํานวน 424 

ล้านบาท หรือ เพิมขึ �น 9.6% เมือเทียบกบัปีก่อน ซึ�งเกดิจากลกูหนี �การค้า สทุธิเพิมขึ �น 155 ล้านบาท อาคาร

และอปุกรณ์- สทุธิเพิมขึ �น 123 ล้านบาท และเงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระค้าประกันเพิมขึ �น 71 ล้านบาท 

หนี �สินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีหนี สินรวมจํานวน 2,837 ล้านบาท ซงึเพิมขึ �นจํานวน 199ล้าน

บาท หรือคิด เป็นเพมิขึ �น 7.5% เมือเทียบกบัสินปี 2558 เกิดจากระหว่างปี 2559 มกีารกู้ ยืมเงินกู้ ยืมระยะสั �น

จากสถาบนัการเงินเพื�อการดําเนินงาน เพิมเตมิเป็นจาํนวนทั �งสิน 260 ล้านบาท 

รายได้รวมสําหรับปี 2559 เท่ากบั 17,212 ล้านบาท เพิมขึ �นจากปี 2558 เป็นจํานวน 2,220 ล้านบาท คิดเป็น

การเติบโต 14.8% เนื�องการจากเตบิโตยอดขายของกลุ่มสมาร์ทโฟน และแล็ปท็อปเป็นหลกั 

โดยมีปัจจยัที�สําคญัดงันี �  

1.  การคดัสรรสินค้าและการทํากิจกรรมทางการตลาดตลอดทั �งปีที�ผา่นมา  

2.  การเปิดตวัสินค้า iPhone SE ในไตรมาส 2/2559  
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3.  บริษัทฯ ได้รับสินค้าโดยตรงจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ทําให้มสีินค้า Apple ที�เพียงพอ

ในการขาย โดยเริ�มตั �งแตไ่ตรมาส 2/2559 

4. การร่วมเป็นพนัธมิตรกบั TRUE ซึ�งได้มีการจดัโปรโมชั�นการเปิดเบอร์มือถือพร้อมสว่นลดการซื �อสินค้าใน 

BaNANA Shop เริ�มในไตรมาส 2/2559 โดยยอดหมายเลขซมิทกุค่ายผู้ให้บริการเครือขา่ยมือถือทั �งหมด

ในปี 2559 และ 2558 เท่ากบั 120,697 หมายเลข และ 73,035 หมายเลข ตามลําดบั คิดเป็นเตบิโต 

65.3%  

5.  การเปิดตวัสินค้า iPhone 7 ในไตรมาส 4/2559  

6.  การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช็อปช่วยชาติในเดือนธันวาคม 2559  

7.  การขยายสาขาจากการซื �อทรัพย์สินของ บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จํากดั (BKK) จํานวน 44 สาขา ใน

เดือน ธันวาคม 2559 

กําไรสทุธิสําหรับปี 2559 เท่ากบั 407 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.3% ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปี 2558 ที� 268 ล้านบาท หรือ 1.8% ตอ่รายได้รวม คิดเป็นการเติบโต 51% 

ภายหลังการนําเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบ

การเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียด

ปรากฏตามรายงานประจําปีที�ได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชญิประชมุแล้วก่อนการประชมุ 

 

จากนั �น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�งมีผู้ เข้าประชุม

สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี � 

 

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. บริษัทจะต้องสํารองเงินสดเพื�อให้มสีภาพคล่องเพียงพอสําหรับการดําเนินงานจํานวนเท่าไหร่ อตัราการ

หมนุเวียนของลกูหนี � และระยะเวลาในการเรียกเกบ็หนี �เท่าไหร่จึงจะมีความเหมาะสม 

2. อ้างถึงงบแสดงฐานการเงิน หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้ น ปรากฎว่าเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง แต่เงินกู้ ยืม

ระยะสั �นเพิ�มขึ �น สืบเนื�องมาจากสาเหตใุด 

 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. ปัจจุบันบริษัทมียอดขายหลักมาจากการขายสินค้าเงินสดผ่านหน้าร้าน มากกว่าร้อยละ 95% ส่วน

ลูกค้าประเภทองค์กรที�ได้รับเครดิตเทอมประมาณ 30-60 วัน คิดเป็นยอดรวมในปีที�ผ่านมาไม่เกิน 1 

พันล้านบาท ซึ�งไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินของบริษัท ประกอบกับการดําเนินธุรกิจโดยปกติของ

บริษัทจะได้รับเครดิตเทอมจากซัพพลายเออร์อย่างน้อยไม่ตํ�ากว่า 30-60 วัน ซึ�งเราแทบไม่ต้องใช้เงิน

ของตัวเองในการสั�งซื �อสินค้า ส่วนที�เหลือคือความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ บริษัทมี
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2. ปัจจุบนั iCare มีจํานวนทั �งสิ �น 21 สาขา ครอบคลุมห้างสรรพสินค้าชั �นนําและศูนย์ไอทีต่างๆ และมีแผน

ที�จะขยายสาขาต่อไป เนื�องจากเห็นโอกาสในการทํากําไรและมีต้นทุนในการดําเนินงานไม่มาก มีกําไร

ประมาณปีละ 20 - 30 ล้านบาท 

3. หากมีโอกาสที� ดีในการลงทุนในต่างประเทศ บ ริษัทก็จะพิจารณ าเพียงแต่ในขณ ะนี �บริษัทให้

ความสําคญัต่อความสามารถในการทํากําไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นอนัดบัแรก ส่วนเรื�องการลงทุน

ในต่างประเทศยงัอยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปได้ 

4. บริษัทพยายามทําทกุๆ ด้านเพื�อให้บริษัทเตบิโตในอนาคตอยา่งยั�งยืน 

มต ิ ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 ตามรายละเอียดที�เสนอ  

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชสีิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม  

 2559 

นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับ

รอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ให้ที�ประชมุทราบ โดยมรีายละเอียดสรุปได้ดงันี � 

ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2557 2559 2558 2557 

สนิทรัพย์รวม     4,826      4,402      4,385      4,810      4,439      4,369  

หนี �สินรวม     2,837      2,638      3,861      2,779      2,641      3,837  

สว่นของผู้ ถือหุ้น     1,989      1,764         524      2,031      1,798         532  

รายได้รวม  17,212   14,992   14,102   17,123   14,971   14,086  

กําไรสทุธิ        407         268         210         416         292         219  

กําไรต่อหุ้น (บาท)       0.34        0.26        0.23        0.35        0.29        0.24  

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพย์รวมจํานวน 4,826 ล้านบาท เพิมขึ �นจํานวน 424 

ล้านบาท หรือ เพิมขึ �น 9.6% เมือเทียบกบัปีก่อน ซึ�งเกดิจากลกูหนี �การค้า สทุธิเพิมขึ �น 155 ล้านบาท อาคาร

และอปุกรณ์- สทุธิเพิมขึ �น 123 ล้านบาท และเงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระค้าประกันเพิมขึ �น 71 ล้านบาท 

หนี �สินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีหนี สินรวมจํานวน 2,837 ล้านบาท ซงึเพิมขึ �นจํานวน 199ล้าน

บาท หรือคิด เป็นเพมิขึ �น 7.5% เมือเทียบกบัสินปี 2558 เกิดจากระหว่างปี 2559 มกีารกู้ ยืมเงินกู้ ยืมระยะสั �น

จากสถาบนัการเงินเพื�อการดําเนินงาน เพิมเตมิเป็นจาํนวนทั �งสิน 260 ล้านบาท 

รายได้รวมสําหรับปี 2559 เท่ากบั 17,212 ล้านบาท เพิมขึ �นจากปี 2558 เป็นจํานวน 2,220 ล้านบาท คิดเป็น

การเติบโต 14.8% เนื�องการจากเตบิโตยอดขายของกลุ่มสมาร์ทโฟน และแล็ปท็อปเป็นหลกั 

โดยมีปัจจยัที�สําคญัดงันี �  

1.  การคดัสรรสินค้าและการทํากิจกรรมทางการตลาดตลอดทั �งปีที�ผา่นมา  

2.  การเปิดตวัสินค้า iPhone SE ในไตรมาส 2/2559  
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3.  บริษัทฯ ได้รับสินค้าโดยตรงจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ทําให้มสีินค้า Apple ที�เพียงพอ

ในการขาย โดยเริ�มตั �งแตไ่ตรมาส 2/2559 

4. การร่วมเป็นพนัธมิตรกบั TRUE ซึ�งได้มีการจดัโปรโมชั�นการเปิดเบอร์มือถือพร้อมสว่นลดการซื �อสินค้าใน 

BaNANA Shop เริ�มในไตรมาส 2/2559 โดยยอดหมายเลขซมิทกุค่ายผู้ให้บริการเครือขา่ยมือถือทั �งหมด

ในปี 2559 และ 2558 เท่ากบั 120,697 หมายเลข และ 73,035 หมายเลข ตามลําดบั คิดเป็นเตบิโต 

65.3%  

5.  การเปิดตวัสินค้า iPhone 7 ในไตรมาส 4/2559  

6.  การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช็อปช่วยชาติในเดือนธันวาคม 2559  

7.  การขยายสาขาจากการซื �อทรัพย์สินของ บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จํากดั (BKK) จํานวน 44 สาขา ใน

เดือน ธันวาคม 2559 

กําไรสทุธิสําหรับปี 2559 เท่ากบั 407 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.3% ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปี 2558 ที� 268 ล้านบาท หรือ 1.8% ตอ่รายได้รวม คิดเป็นการเติบโต 51% 

ภายหลังการนําเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบ

การเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียด

ปรากฏตามรายงานประจําปีที�ได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชญิประชมุแล้วก่อนการประชมุ 

 

จากนั �น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�งมีผู้ เข้าประชุม

สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี � 

 

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. บริษัทจะต้องสํารองเงินสดเพื�อให้มสีภาพคล่องเพียงพอสําหรับการดําเนินงานจํานวนเท่าไหร่ อตัราการ

หมนุเวียนของลกูหนี � และระยะเวลาในการเรียกเกบ็หนี �เท่าไหร่จึงจะมีความเหมาะสม 

2. อ้างถึงงบแสดงฐานการเงิน หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้ น ปรากฎว่าเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง แต่เงินกู้ ยืม

ระยะสั �นเพิ�มขึ �น สืบเนื�องมาจากสาเหตใุด 

 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. ปัจจุบันบริษัทมียอดขายหลักมาจากการขายสินค้าเงินสดผ่านหน้าร้าน มากกว่าร้อยละ 95% ส่วน

ลูกค้าประเภทองค์กรที�ได้รับเครดิตเทอมประมาณ 30-60 วัน คิดเป็นยอดรวมในปีที�ผ่านมาไม่เกิน 1 

พันล้านบาท ซึ�งไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินของบริษัท ประกอบกับการดําเนินธุรกิจโดยปกติของ

บริษัทจะได้รับเครดิตเทอมจากซัพพลายเออร์อย่างน้อยไม่ตํ�ากว่า 30-60 วัน ซึ�งเราแทบไม่ต้องใช้เงิน

ของตัวเองในการสั�งซื �อสินค้า ส่วนที�เหลือคือความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ บริษัทมี
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ต้นทนุทางการเงินที�ได้เปรียบกว่าที�อื�นหากเราสามารถจัดหาแหล่งทุนทางการเงินที�ได้มากกว่าส่วนลด

เงินสดก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

2. เกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน หากมีแหล่งเงินทุนที�อตัราดอกเบี �ยตํ�า เปรียบเทียบกับ

สว่นลดเงินสดที�ได้รับก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 นายวสันต์ พงษ์พทุธมนต์ – ผู้ถือหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. อ้างอิงผลการดําเนินงาน รายได้รวมสําหรับปี 2559 เท่ากับ 17,211 ล้านบาท พอจะแยกให้ทราบได้

หรือไมว่า่มาจากกลุม่ธุรกิจใด 

2. อ้างถงึการรายงานผลการดําเนินงาน ปี 2559 การสญูเสียโอกาสทางการขายสินค้า 25% หมายความ

ว่าอย่างไร 

3. บริษัทมีวิธีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างไร เพื�อให้เพียงพอต่อการจําหน่าย และไม่ส่งผลกระทบด้าน

ความล้าสมยัของสินค้า 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. ปัจจบุนัสามารถแบ่งประเภทธรุกิจได้ทั �งหมด 4 ประเภท คือ 

 ธุรกจิค้าปลีก รายได้รวมสําหรับปี 2559 มากกว่าร้อยละ 95% มาจากธุรกิจค้าปลีก 

 ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที�มีรายได้น้อยแต่มีกําไรค่อนข้างสูงเนื�องจากต้นทุนขายไม่มาก (Cost 

of Goods Sold) 

 ธุรกจิเชงิพาณิชย์ ยอดรวมทั �งปีประมาณ 200 กว่าล้านบาท 

 ธุรกจิค้าปลีกออนไลน์ ยอดรวมทั �งปีประมาณ 200 กว่าล้านบาท 

2. เกิดจากการที�ลูกค้าไปซื �อสินค้าจากหน้าร้านแล้วไม่มีสินค้า ณ สาขานั �นๆ ทําให้บริษัทสูญเสียโอกาส

ทางการขายสินค้าประมาณ 4,000 กว่าล้านต่อปี จงึมีแนวคิดในการพฒันาระบบการค้นหาสินค้าแบบ 

Store online ที�จะทําให้สามารถเพิ�มโอกาสทางการขายขึ �นประมาณ 25% ซึ�งคาดว่าจะมียอดขาย

เพิ�มขึ �นประมาณ 1,000 ล้านบาทตอ่ปี 

3. บริษัทเพิ�มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน BaNANA Store ที�สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุมเป้าหมาย 

เพื�อนําเสนอการบริการ กิจกรรมการตลาด และโปรโมชั�นที�ตรงกบัไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างแท้จริงมา

ใช้เป็นเครื�องมือสําคญัในการสร้างการเติบโตในอนาคต 

 นายสมชาย  รังสีสกลสวัสดิ� – ผู้ถือหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. สอบถามโดยอ้างถงึรายงานประจําปี 2559 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ หน้า 113 ส่วนหนี �สิน

ไม่หมุนเวียน รายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ�มขึ �นทุกปีนับจากปี 2557 - 2559 เป็น

คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอะไร 

2. การบริหารสาขา TRUE by Comseven บริษัทมวีิธีบริหารจดัการอยา่งไรกบัพนกังานทรูช็อป 

3. รายได้ที�เกิดจากการขายซมิบริหารจดัการอย่างไร 
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นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน คือการประมาณการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน ที�เป็นไป

ตามหลักการบัญชีใหม่ที�เรียกว่า IFRS (International Financial Reporting System) ซึ�งกําหนดให้

บริษัทต้องคํานวณผลประโยชน์ที�พนักงานพึงจะได้รับในการทํางานตั �งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และทยอย

รับรู้ตามงวดที�พนกังานทํางานให้จนครบเกษียณอาย ุโดยคํานวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

2. พนักงานประจําสาขา TRUE by Comseven เสมือนเป็นพนักงานของบริษัท ค่าใช้จ่ายในส่วนที�

เกี�ยวข้องกับร้านบริษัทดูแล สิ�งที�บริษัทได้รับจากการบริหารผ่านช่องทางร้านค้าปลีก รายได้จากการ

เก็บค่า Commission ในรายการต่างๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทน SIM ค่าขายสินค้าภายในร้าน TRUE by 

Comseven ค่าบริการหลงัการขายและชําระบลิ เป็นต้น 

3. รายได้ส่วนที�เกิดจากร้าน TRUE by Comseven เป็นของบริษัท ส่วนที�เกิดจากร้าน TRUE Shop เป็น

ของ TRUE 

มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปี

บญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน 626,552,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0   เสียง  

บตัรเสีย   0 

วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล จากผลการดาํเนินงานสิ �นสุด ณ วันที� �� ธันวาคม ���9 

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้แถลงต่อที�ประชุมว่า จากงบการเงินรวมสําหรับรอบปี

บญัชีสิ �นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกําไรสุทธิเป็น

จํานวนรวมทั �งสิ �น  405,080,633 บาท แต่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมี กําไรสุทธิจํานวน 

416,208,179 บาท และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2536 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 50 กําหนดว่าบริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ  47 กําหนดให้บริษัท

จา่ยเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านั �น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

นอกจากนี � บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิภายหลงั

การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กําหนดไว้ได้ 

โดยจะขึ �นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพื�อ

บริหารกจิการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถงึภาวะเศรษฐกิจ 



23

10 

ต้นทนุทางการเงินที�ได้เปรียบกว่าที�อื�นหากเราสามารถจัดหาแหล่งทุนทางการเงินที�ได้มากกว่าส่วนลด

เงินสดก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

2. เกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน หากมีแหล่งเงินทุนที�อตัราดอกเบี �ยตํ�า เปรียบเทียบกับ

สว่นลดเงินสดที�ได้รับก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 นายวสันต์ พงษ์พทุธมนต์ – ผู้ถือหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. อ้างอิงผลการดําเนินงาน รายได้รวมสําหรับปี 2559 เท่ากับ 17,211 ล้านบาท พอจะแยกให้ทราบได้

หรือไมว่า่มาจากกลุม่ธุรกิจใด 

2. อ้างถงึการรายงานผลการดําเนินงาน ปี 2559 การสญูเสียโอกาสทางการขายสินค้า 25% หมายความ

ว่าอย่างไร 

3. บริษัทมีวิธีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างไร เพื�อให้เพียงพอต่อการจําหน่าย และไม่ส่งผลกระทบด้าน

ความล้าสมยัของสินค้า 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. ปัจจบุนัสามารถแบ่งประเภทธรุกิจได้ทั �งหมด 4 ประเภท คือ 

 ธุรกจิค้าปลีก รายได้รวมสําหรับปี 2559 มากกว่าร้อยละ 95% มาจากธุรกิจค้าปลีก 

 ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที�มีรายได้น้อยแต่มีกําไรค่อนข้างสูงเนื�องจากต้นทุนขายไม่มาก (Cost 

of Goods Sold) 

 ธุรกจิเชงิพาณิชย์ ยอดรวมทั �งปีประมาณ 200 กว่าล้านบาท 

 ธุรกจิค้าปลีกออนไลน์ ยอดรวมทั �งปีประมาณ 200 กว่าล้านบาท 

2. เกิดจากการที�ลูกค้าไปซื �อสินค้าจากหน้าร้านแล้วไม่มีสินค้า ณ สาขานั �นๆ ทําให้บริษัทสูญเสียโอกาส

ทางการขายสินค้าประมาณ 4,000 กว่าล้านต่อปี จงึมีแนวคิดในการพฒันาระบบการค้นหาสินค้าแบบ 

Store online ที�จะทําให้สามารถเพิ�มโอกาสทางการขายขึ �นประมาณ 25% ซึ�งคาดว่าจะมียอดขาย

เพิ�มขึ �นประมาณ 1,000 ล้านบาทตอ่ปี 

3. บริษัทเพิ�มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน BaNANA Store ที�สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุมเป้าหมาย 

เพื�อนําเสนอการบริการ กิจกรรมการตลาด และโปรโมชั�นที�ตรงกบัไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างแท้จริงมา

ใช้เป็นเครื�องมือสําคญัในการสร้างการเติบโตในอนาคต 

 นายสมชาย  รังสีสกลสวัสดิ� – ผู้ถือหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. สอบถามโดยอ้างถงึรายงานประจําปี 2559 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ หน้า 113 ส่วนหนี �สิน

ไม่หมุนเวียน รายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ�มขึ �นทุกปีนับจากปี 2557 - 2559 เป็น

คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอะไร 

2. การบริหารสาขา TRUE by Comseven บริษัทมวีิธีบริหารจดัการอยา่งไรกบัพนกังานทรูช็อป 

3. รายได้ที�เกิดจากการขายซมิบริหารจดัการอย่างไร 
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นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน คือการประมาณการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน ที�เป็นไป

ตามหลักการบัญชีใหม่ที�เรียกว่า IFRS (International Financial Reporting System) ซึ�งกําหนดให้

บริษัทต้องคํานวณผลประโยชน์ที�พนักงานพึงจะได้รับในการทํางานตั �งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และทยอย

รับรู้ตามงวดที�พนกังานทํางานให้จนครบเกษียณอาย ุโดยคํานวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

2. พนักงานประจําสาขา TRUE by Comseven เสมือนเป็นพนักงานของบริษัท ค่าใช้จ่ายในส่วนที�

เกี�ยวข้องกับร้านบริษัทดูแล สิ�งที�บริษัทได้รับจากการบริหารผ่านช่องทางร้านค้าปลีก รายได้จากการ

เก็บค่า Commission ในรายการต่างๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทน SIM ค่าขายสินค้าภายในร้าน TRUE by 

Comseven ค่าบริการหลงัการขายและชําระบลิ เป็นต้น 

3. รายได้ส่วนที�เกิดจากร้าน TRUE by Comseven เป็นของบริษัท ส่วนที�เกิดจากร้าน TRUE Shop เป็น

ของ TRUE 

มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปี

บญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน 626,552,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0   เสียง  

บตัรเสีย   0 

วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล จากผลการดาํเนินงานสิ �นสุด ณ วันที� �� ธันวาคม ���9 

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้แถลงต่อที�ประชุมว่า จากงบการเงินรวมสําหรับรอบปี

บญัชีสิ �นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกําไรสุทธิเป็น

จํานวนรวมทั �งสิ �น  405,080,633 บาท แต่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมี กําไรสุทธิจํานวน 

416,208,179 บาท และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2536 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 50 กําหนดว่าบริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ  47 กําหนดให้บริษัท

จา่ยเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านั �น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

นอกจากนี � บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิภายหลงั

การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กําหนดไว้ได้ 

โดยจะขึ �นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพื�อ

บริหารกจิการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถงึภาวะเศรษฐกิจ 
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ดงันั �น ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการจา่ยเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้น 0.25 บาทต่อหุ้น (ยี�สบิห้าสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน �,200,000,000 หุ้น รวมเป็น

เงินทั �งสิ �น 300,000,000 บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลที�จ่ายเทียบกับกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

เท่ากับร้อยละ 72 ซึ�งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจา่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที�มี

รายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 27 เมษายน 2560 ซึ�งเป็นวันที�คณะกรรมการกําหนดให้เป็น

วันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกําหนดให้วนัที� 28 เมษายน 2560 

เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเพื�อรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และกําหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที� 19 พฤษภาคม 2560 

 

จากนั �น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�งมีผู้ เข้าประชุม

สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี � 

นายสมชาย  รังสีสกลสวัสดิ� – ผู้ถือหุ้น 

ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั �งจากที�ปัจจบุนับริษัทมีการจ่ายเงนิปันผลเพียงปีละครั �ง  

 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ได้ชี �แจงว่า บริษัทพิจารณาจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสว่นหนึ�ง และจะต้องสํารองเงินสําหรับเพื�อสร้างการ

เติบโตของธุรกิจ และเชื�อว่าบริษัทยงัมีความสามารถที�จะขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื�อง การจา่ยเงินปันผลปี

ละครั �งจงึยงัคงเป็นเรื�องที�เหมาะสมอยู่ 

มต ิ  ที�ประชมุได้พจิารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้น

ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 300,000,000 บาท ตามรายละเอียดที�นําเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี � 

เหน็ด้วย จํานวน 626,552,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่หน็ด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0   เสียง  

บตัรเสีย   0 

วาระที� 5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้แจ้งว่า เพื�อให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที�ดีของนโยบายการ

กํากบัดูแลกิจการที�ดี กรรมการที�ต้องออกตามวาระ จะออกจากห้อง และได้แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่าในการประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั �ง จะต้องมีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที�สดุกบัส่วนหนึ�ง

ในสาม (1/3) กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั �น

อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ�งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทสําหรับการ

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในครั �งนี �มรีายชื�อดงัต่อไปนี � 
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1 นายคงศกัดิ� บรรณาสถิตกลุ กรรมการ 

2 นายคชัพล จลุชาต  กรรมการและกรรมการอสิระ 

รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทั �ง 2 ทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสือเชญิประชมุที�ได้

จดัส่งให้แกผู่้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3)  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และ

คณุสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ�งต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ เป็นผู้ ที�มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และผลการ

ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที�ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั �ง 2 ท่าน 

ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที�มีส่วน

แข่งขนักบัการดําเนินงานของบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการที�มีส่วน

ร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสมัพันธ์ทาง

ธุรกิจที�มีนัยสําคัญอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั �ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั �งกลับเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั �งกรรมการที�ต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�งโดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล 

มต ิ ที�ประชมุได้พจิารณาแล้ว จงึมีมติอนุมตัิการเลือกตั �งกรรมการดงักล่าวข้างต้น ซึ�งเป็นกรรมการที�

ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษทัอกีวาระหนึ�ง ด้วยคะแนนเสียง

ดงันี � 

(1) นายคงศกัดิ� บรรณาสถิตกลุ 

เห็นด้วย จํานวน 625,739,120 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.8703 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  812,600   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1297 

งดออกเสียง จํานวน 1,000   เสียง  

บตัรเสีย   0 

(2) นายคชัพล จลุชาต  

เห็นด้วย จํานวน 625,739,120 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.8703 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  812,600   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1297 

งดออกเสียง จํานวน 1,000   เสียง  

บตัรเสีย   0 



25

12 

ดงันั �น ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการจา่ยเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้น 0.25 บาทต่อหุ้น (ยี�สบิห้าสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน �,200,000,000 หุ้น รวมเป็น

เงินทั �งสิ �น 300,000,000 บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลที�จ่ายเทียบกับกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

เท่ากับร้อยละ 72 ซึ�งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจา่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที�มี

รายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 27 เมษายน 2560 ซึ�งเป็นวันที�คณะกรรมการกําหนดให้เป็น

วันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกําหนดให้วนัที� 28 เมษายน 2560 

เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเพื�อรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และกําหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที� 19 พฤษภาคม 2560 

 

จากนั �น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�งมีผู้ เข้าประชุม

สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี � 

นายสมชาย  รังสีสกลสวัสดิ� – ผู้ถือหุ้น 

ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั �งจากที�ปัจจบุนับริษัทมีการจ่ายเงนิปันผลเพียงปีละครั �ง  

 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ได้ชี �แจงว่า บริษัทพิจารณาจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสว่นหนึ�ง และจะต้องสํารองเงินสําหรับเพื�อสร้างการ

เติบโตของธุรกิจ และเชื�อว่าบริษัทยงัมีความสามารถที�จะขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื�อง การจา่ยเงินปันผลปี

ละครั �งจงึยงัคงเป็นเรื�องที�เหมาะสมอยู่ 

มต ิ  ที�ประชมุได้พจิารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้น

ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 300,000,000 บาท ตามรายละเอียดที�นําเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี � 

เหน็ด้วย จํานวน 626,552,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่หน็ด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0   เสียง  

บตัรเสีย   0 

วาระที� 5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้แจ้งว่า เพื�อให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที�ดีของนโยบายการ

กํากบัดูแลกิจการที�ดี กรรมการที�ต้องออกตามวาระ จะออกจากห้อง และได้แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่าในการประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั �ง จะต้องมีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที�สดุกบัส่วนหนึ�ง

ในสาม (1/3) กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั �น

อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ�งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทสําหรับการ

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในครั �งนี �มรีายชื�อดงัต่อไปนี � 
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1 นายคงศกัดิ� บรรณาสถิตกลุ กรรมการ 

2 นายคชัพล จลุชาต  กรรมการและกรรมการอสิระ 

รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทั �ง 2 ทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสือเชญิประชมุที�ได้

จดัส่งให้แกผู่้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3)  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และ

คณุสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ�งต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ เป็นผู้ ที�มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และผลการ

ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที�ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั �ง 2 ท่าน 

ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที�มีส่วน

แข่งขนักบัการดําเนินงานของบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการที�มีส่วน

ร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสมัพันธ์ทาง

ธุรกิจที�มีนัยสําคัญอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั �ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั �งกลับเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั �งกรรมการที�ต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�งโดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล 

มต ิ ที�ประชมุได้พจิารณาแล้ว จงึมีมติอนุมตัิการเลือกตั �งกรรมการดงักล่าวข้างต้น ซึ�งเป็นกรรมการที�

ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษทัอกีวาระหนึ�ง ด้วยคะแนนเสียง

ดงันี � 

(1) นายคงศกัดิ� บรรณาสถิตกลุ 

เห็นด้วย จํานวน 625,739,120 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.8703 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  812,600   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1297 

งดออกเสียง จํานวน 1,000   เสียง  

บตัรเสีย   0 

(2) นายคชัพล จลุชาต  

เห็นด้วย จํานวน 625,739,120 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.8703 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  812,600   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1297 

งดออกเสียง จํานวน 1,000   เสียง  

บตัรเสีย   0 
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วาระที� 6 พจิารณาและอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคชัพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 

ผู้กลา่วชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �ต่อที�ประชมุ 

นายคัชพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี �แจงว่า คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ

บริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของ

ธุรกิจที�ใกล้เคียงกนั รวมทั �งผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที�บริษัทกําหนดนั �นอยู่ในอตัราใกล้เคียงกับค่าเฉลี�ยโดยรวมของ

ตลาด 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 

โดยให้จ่ายในรูปของคา่ตอบแทนรายเดือนและบําเหนจ็กรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 (1) คา่ตอบแทนรายเดือน 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 30,000 บาท/เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/เดือน 

กรรมการ 20,000 บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 

หมายเหตุ 1.  บริษัทไม่มีนโยบายจา่ยค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ 

เทา่นั �น 

(2) บําเหน็จกรรมการ จาํนวน 1,500,000 บาท โดยจ่ายสําหรับกรรมการอสิระเท่านั �น 

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั �งนี �คณะกรรมการได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับ

คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที�

กําหนดข้างต้น 

จากนั �น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�งมีผู้ เข้า

ประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี � 
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นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น 

ได้สอบถามถงึสาเหตทีุ�ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ มีจํานวนค่าตอบแทนมากกว่าประธาน

กรรมการ 

นายคัชพล จุลชาต – ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ได้ชี �แจงว่า เนื�องจากประธานกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที�รับผิดชอบที�มากกว่า และสําหรับการจ่าย

คา่ตอบแทนจะได้รับเพียงค่าตอบแทนในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระเทา่นั �น 

 

นายวสันต์ พงษ์พทุธมนต์ – ผู้ถือหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. ขอให้แจกแจงจํานวนครั �งของการประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ขอทราบหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจา่ยเงินบําเหนจ็กรรมการ 

 

นายคัชพล จุลชาต – ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. สําหรับจํานวนครั �งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎตาม

เอกสารรายงานประจําปี 2559 หน้า 68-69 ที�ได้นําสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

2. สําหรับค่าตอบแทนกรรมการกําหนดให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื�นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยพิจารณาหน้าที�ความรับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบัติงานที�เชื�อมโยงผล

ประกอบการ ปัจจัยแวด้อมอื�นที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ

บริษัทอื�นที�อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัท 

ทั �งนี � กรรมการที�เป็นผู้ ริหาร (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารง

ตําแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

มต ิ  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที�

เสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน 626,552,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   0 

วาระที� 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �งผู้สอบบัญช ีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคชัพล จลุชาต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �

ตอ่ที�ประชมุ 

นายคชัพล จลุชาต กรรมการตรวจสอบได้กล่าวชี �แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบตัิ

ของผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีแล้ว  มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั �ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพูนวฒันาสขุ ผู้สอบ
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วาระที� 6 พจิารณาและอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคชัพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 

ผู้กลา่วชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �ต่อที�ประชมุ 

นายคัชพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี �แจงว่า คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ

บริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของ

ธุรกิจที�ใกล้เคียงกนั รวมทั �งผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที�บริษัทกําหนดนั �นอยู่ในอตัราใกล้เคียงกับค่าเฉลี�ยโดยรวมของ

ตลาด 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 

โดยให้จ่ายในรูปของคา่ตอบแทนรายเดือนและบําเหนจ็กรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 (1) คา่ตอบแทนรายเดือน 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 30,000 บาท/เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/เดือน 

กรรมการ 20,000 บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 

หมายเหตุ 1.  บริษัทไม่มีนโยบายจา่ยค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ 

เทา่นั �น 

(2) บําเหน็จกรรมการ จาํนวน 1,500,000 บาท โดยจ่ายสําหรับกรรมการอสิระเท่านั �น 

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั �งนี �คณะกรรมการได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับ

คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที�

กําหนดข้างต้น 

จากนั �น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�งมีผู้ เข้า

ประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี � 

 

15 

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น 

ได้สอบถามถงึสาเหตทีุ�ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ มีจํานวนค่าตอบแทนมากกว่าประธาน

กรรมการ 

นายคัชพล จุลชาต – ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ได้ชี �แจงว่า เนื�องจากประธานกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที�รับผิดชอบที�มากกว่า และสําหรับการจ่าย

คา่ตอบแทนจะได้รับเพียงค่าตอบแทนในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระเทา่นั �น 

 

นายวสันต์ พงษ์พทุธมนต์ – ผู้ถือหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. ขอให้แจกแจงจํานวนครั �งของการประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ขอทราบหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจา่ยเงินบําเหนจ็กรรมการ 

 

นายคัชพล จุลชาต – ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. สําหรับจํานวนครั �งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎตาม

เอกสารรายงานประจําปี 2559 หน้า 68-69 ที�ได้นําสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

2. สําหรับค่าตอบแทนกรรมการกําหนดให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื�นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยพิจารณาหน้าที�ความรับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบัติงานที�เชื�อมโยงผล

ประกอบการ ปัจจัยแวด้อมอื�นที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ

บริษัทอื�นที�อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัท 

ทั �งนี � กรรมการที�เป็นผู้ ริหาร (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารง

ตําแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

มต ิ  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที�

เสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน 626,552,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   0 

วาระที� 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �งผู้สอบบัญช ีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคชัพล จลุชาต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �

ตอ่ที�ประชมุ 

นายคชัพล จลุชาต กรรมการตรวจสอบได้กล่าวชี �แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบตัิ

ของผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีแล้ว  มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั �ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพูนวฒันาสขุ ผู้สอบ
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บัญชีรับอนุญาตเลขที� 4599 หรือนายประสิทธิ� เยื �องศรีกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที�  4174 หรือ

นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4474 หรือนายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้ สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที� 3977 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สําหรับปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัท ใน

กรณีที�ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คู

เปอร์ส เอบีเอส จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื�นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส 

จํากดั ทําหน้าที�แทน ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีที�เสนอชื�อแต่งตั �งให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี � 

เป็นการปฏิบตัิหน้าที�ผู้สอบบญัชีปีที� 3 และเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 เป็น

จํานวนเงินไมเ่กิน  4,060,000  บาท โดยไมร่วมค่าใช้จ่ายอื�นๆ 

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื�น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ 

ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ที�ประชมุคณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และการ

กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที�นําเสนอ  

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี ตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี � 

เห็นด้วย จํานวน 553,297,220 เสียง คดิเป็นร้อยละ 88.3774 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  72,764,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 11.6226 

งดออกเสียง จํานวน 490,900   เสียง 

บตัรเสีย   0 

วาระที� 8  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ  

ประธานฯ ได้แจ้งที�ประชุมว่า ได้นําเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ �นลงแล้ว ทั �งนี � ไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ

เสนอให้พิจารณาเรื�องอื�นๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที�ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื�องทั�วๆ ไปได้ 

ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้ นรายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื�องต่างๆ 

ซึ�งประธานฯ และฝ่ายบริหาร ได้ชี �แจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยสรุปได้ดงันี � 

 

นายนิพันธ์ จติตวรวานิช – ผู้ถือหุ้น 

ได้สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี � 

1. บริษัทกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานเพื�อผลักดนัให้ธุรกิจเติบโตในยคุ Digital 4.0 อย่างไร 

เชน่ สนบัสนนุการวางระบบให้กบัภาคราชการ หรือองค์กรตา่งๆ 

2. บริษัทมสีว่นแบง่การตลาด (Market share) อยู่ในอนัดบัที�เท่าไหร่ 
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นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ชี �แจงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. บริษัทกําหนดวิสยัทศัน์และเป้าหมายการดําเนินงานที�มีส่วนผลกัดนัให้ธุรกิจเติบโตในยุค Digital 4.0 โดย

การกําหนดให้กลุ่มสถาบนัการศกึษา โรงเรียน มหาวิทยาลยั ที�ซื �อสินค้าผ่านร้าน Studio7 ซึ�งตั �งอยู่ภายใน

บริเวณมหาวิทยาลัย จะสามารถซื �อสินค้า Apple ได้ในราคาที�มีส่วนลดพิเศษจากบริษัท Apple South 

Asia (Thailand) Ltd 

2. หากเปรียบทียบในอุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าไอทีถือว่าเป็นอนัดับหนึ�ง โดยพิจารณาจากจํานวนสาขา

ทั �งสิ �น 325 สาขา ในเดือนธันวาคม 2559 

 หลงัจากที�ฝ่ายบริหารได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ ถือหุ้นที�

ได้สละเวลามาร่วมประชมุและแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์อย่างยิ�งต่อบริษัท 

ปิดประชมุ เวลา 16:02 น. 

 

(ลงชื�อ)  ประธานที�ประชมุ 

 (นายศิริพงษ์ สมบตัิศริิ)  

 

 

(ลงชื�อ)  เลขานกุารบริษัท/ 

 (นางสาวศศิภา สว่างไสว) ผู้บนัทกึรายงานการประชุม 
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กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที�นําเสนอ  

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
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