รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ของ
บริษัท คอมเซเว่ น จํากัด (มหาชน)
วัน สถานที� และเวลา
ประชุมเมื�อวันที� 20 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุมของบริษัท ชัน� 3 เลขที� 549/1 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการที�เข้ าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายศิริพงษ์ สมบัติศริ ิ
นายสุระ คณิตทวีกลุ
นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
นางสาวอารี ปรี ชานุกลู
นายคงศักดิ� บรรณาสถิตย์กลุ
นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
นายคัชพล จุลชาต

ผู้บริหารที�เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวศศิภา สว่างไสว
2. นางวาสนา พงศ์แสงลึก
3. นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
4. นายธีระชัย สุริยะพงษ์
5. นายกําลังพล ตันติวฒ
ั นพานิช
6. นายศรุต กฤติยานันต์
7. นางสาวปิ ยพร บรรดาศักดิ�

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที�ปฏิบตั กิ าร สายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที�ปฏิบตั กิ าร สายงานธุรกิจค้ าปลีก
ประธานเจ้ าหน้ าที�ปฏิบตั กิ าร สายงานธุรกิจพิเศษ
ผู้จดั การแผนกบัญชี
ผู้จดั การแผนกบัญชีบริ หาร
ผู้จดั การแผนกตรวจสอบภายใน

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื�นๆ
1.
2.

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอส จํากัด จํากัด
นางสาวมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ ที�ปรึ กษากฎหมาย

เริ� มการประชุม
ก่อนเริ�มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ได้ แจ้ งว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวม 58 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทั �งสิ �น 549,476,520 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 45.5397 ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
�
ษัท (หุ้นของบริษัทที�จําหน่ายได้ แล้ วมีจาํ นวนทั �งสิ �น 1,200,000,000 หุ้น) ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้ อบังคับของบริษทั แล้ ว
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ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ กล่าวชี �แจงเกี�ยวกับวิธีการดําเนินการประชุมและขั �นตอน
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี �
1. ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที�ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมจะ
ได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื� องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้ อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนั �น ๆ กรณีท�ผี ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น จะต้ องแจ้ งชื�อและนามสกุล และในกรณีที�เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแจ้ งชื�อผู้ถือหุ้นที�
ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที�ประชุมทราบด้ วยทุกครัง�
3. ภายหลังที�ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ยกเว้ นวาระที� 2 ซึง� เป็ นวาระเสนอให้ ที�ประชุม
รับทราบซึง� ไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที�ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที�
ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที�ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที�ของบริษัท ทั �งนี � เพื�อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับ
คะแนน เจ้ าหน้ าที�ของบริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที�ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และตามด้ วยบัตรลงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นที�งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที�ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงขอให้ ยกมือขึ �นเพื�อให้ เจ้ าหน้ าที�จดั เก็บตามลําดับ
ทังนี
� � สําหรับวาระที� 5 เรื� องการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั �งเห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื�อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื�อกรรมการที�ได้ รับการเสนอชื�อเป็ น
รายบุคคล
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึง� หุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที�มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั �นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที� 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง� มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน และวาระที� 6 ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือ
หุ้นที�มาประชุม มีผ้ ใู ดแสดงความเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื�น ให้ถือว่าที�ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิ
เป็ นเอกฉันท์
6. เพื�อให้ การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้ องกับตามหลักการกํากับดูแลกิจการ บริษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที�เห็นด้ วยเพื�อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคืนให้ เจ้ าหน้ าที�หลัง
เลิกประชุมแล้ ว กรณีผ้ ถู ือหุ้นที�ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที�ด้วยเช่นกัน
ภายหลังการชี �แจงได้ กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนจํานวน 2 ท่าน แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
อาสาสมัครทําหน้ าที�เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเรี ยนเชิญ นางสาวมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนในครัง� นี �
นายศิริพงษ์ สมบัติศริ ิ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที�ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว ประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดประชุม และเข้ าสู่
ระเบียบวาระการประชุมโดยมอบหมายให้ นายสุระ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร เป็ นผู้กล่าวรายงานรายละเอียด
แต่ละวาระต่อที�ประชุม
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วาระที� �

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
นายสุ ระ คณิ ตทวี กุล ประธานเจ้ าหน้ าที�บ ริ หาร ได้ กล่ าวเสนอให้ ที� ป ระชุมพิ จารณารับ รองรายงานการ
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 29 มีนาคม 2559 การประชุมดังกล่าวเป็ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที�หลักทรั พย์ของบริ ษัทจะจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกถูกต้ องตามมติของที�ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฎตามสิง� ที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 1
มติ
ที�ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว
จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ตามที�เสนอด้ วยคะแนนเสียง ดังนี �
เห็นด้ วย จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย

วาระที� 2

616,797,120
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559
นายสุระ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร ได้ กล่าวถึงนโยบาย Anti Corruption & Corporate
Governance ของบริษัทแล้ วจึงกล่าวสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริษัทย่อย ดังนี �
Anti Corruption & Corporate Governance
บริษัทมีความมุ่งมัน� ที�จะดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ บริ หารงานด้ วยความโปร่ งใส สอดคล้ องตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี สําหรับการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน�
โดยในรอบปี ที�ผ่านมามีการพัฒนากระบวนการเพื�อเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ ามาร่วมในโครงการ ดังนี �
1.
กําหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต และคอร์รัปชัน� (Anti-Corruption Policy)
2.
แต่งตังคณะทํ
�
างานเพื�อศึกษาและจัดทํามาตรฐานด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน�
3.
จัดให้ มีการอบรมแก่พนักงานเป็ นประจําทุกเดือน
4.
จัดให้ มรี ะบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม
5.
จัดให้ มีชอ่ งทางในการสื�อสาร
สําหรับกฎระเบียบและข้ อบังคับที�ออกมาใหม่ บริ ษัทมีการปรับตัวและเตรี ยมความพร้ อมโดยการจัดให้ มี
บุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที�ของคณะกรรมการ ตลอดจนคณะกรรม
การได้ รับ การพัฒ นาทักษะที�เหมาะสมผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างสมํ�าเสมอ เช่น การอบรม และการ
ประเมินตนเอง เพื�อให้ มน�ั ใจว่า คณะกรรมการมีความรู้ และเข้ าใจเป็ นอย่างดีในการปฏิบตั ิหน้ าที�
สรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในรอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 ที�ผ่านมา ให้
ที�ประชุมทราบ ดังนี �
ในปี 2559 บริ ษัทได้ ประกอบธุรกิจที�เป็ นการสนับสนุนธุรกิจหลักเพื�อความครบวงจรในธุรกิจไอที เช่น ธุรกิจ
ขายสิ นค้ าไอทีเจาะกลุ่มตลาด SME และงานรัฐบาลซึ�งดําเนินงานภายใต้ แบรนด์ “BaNANA Business”
ธุรกิจขายสินค้ าไอที ผ่านทางออนไลน์ ภายใต้ แบรนด์ “BaNANA Store” โดยบริ ษัท นาบาน่า กรุ๊ ป จํากัด
3
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ธุรกิจจัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ มื อสองภายใต้ แบรนด์ “BaNANA Sure” โดยบริ ษัท บานาน่า ชัวร์ จํากัด
ธุรกิจการเข้ าบริ หารจัดการร้ าน TRUE Shop โดยบริษัท ดับเบิ �ลเซเว่น จํากัด ตามที�บริษัทได้ รับสิทธิจาก
บริ ษัท ทรู ดิสทรี บิวชัน� แอนด์เซลส์ จํากัด (TDS) และธุรกิจการให้ บริ การด้ านซอฟท์แวร์ โดยบริ ษัท ไอเทค
ซอฟท์แวร์ จํากัด
ปั จจุบนั ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้ ทั �งหมด 4 ประเภท ดังนี �
1)
ธุรกิจค้ าปลีก
2)
ธุรกิจบริ การ
3)
ธุรกิจเชิงพาณิชย์
4)
ธุรกิจค้ าปลีกออนไลน์
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีร้านจําหน่ายสินค้ ารวมทั �งสิ �น 368 สาขา ครอบคลุมพื �นที�ทว�ั ประเทศ ทั �ง
ในกรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี �
ประเภทร้ าน

ชื�อร้ าน

(1) ร้ านจําหน่ายสินค้ าเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทเี� กี�ยวข้ อง
(2) ร้ านจําหน่ายสินค้ าประเภทโทรศัพท์เคลือ� นทีแ� ละอุปการณ์เสริม

(3) ร้ านจําหน่ายสินค้ า ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้ า
รวม

Banana IT
Banana Mobile
Samsung Shop
BKK Shop
Studio 7
iCare
True

จํานวนสาขา
(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559)

142
21
4
44
94
19
44
368

ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 ที�ผ่านมาบริษัทยังคงรักษาอัตรา
การเติบโตของธุรกิจได้ อย่างต่อเนื�องและสามารถขยายธุรกิจได้ ตามแผนที�วางไว้ โดยมีรายได้ รวมจํานวน
17,212 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ�มขึ �น 14.8% และมีกําไรสุทธิ 407 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ�มขึ �น 25%
ในปี 2559 บริ ษัทยังคงรักษาอัตราการเติบโตของผลประกอบการได้ อย่างต่อเนื�อง โดยมีจํานวนลูกค้ าที�ซื �อ
สินค้ าทั �งสิ �น 2.6 ล้ านคน หากนับเป็ นจํานวนชิ �นขายไปทั �งสิ �นเท่ากับ 5.2 ล้ านชิ �น มีการปรับปรุงสาขาทั �งสิ �น
จํานวน 15 สาขา พบว่า หลังจากที�ทําการปรั บ ปรุ งสาขาทํา ให้ ยอดขายเพิ�มขึ �น 20% โดยมี ยอดขายจาก
สาขาเดิมเพิ�มขึ �น (Same Store Sale Growth) 12% และ ยอดเฉลี�ยขายต่อบิลเพิ�มขึ �น 10%
บริ ษัทใช้ กลยุทธ์ ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) เพื�อเพิ�มกําไรให้ มากยิ�งขึ �น โดยในปี ท�ีผ่านมาบริ ษัทมี
การจั ด แบ่ ง หมวดหมู่ สิ น ค้ า เป็ น โทรศั พ ท์ เ คลื� อ นที� (Mobile Phone) แท็ บ เล็ ต (Tablet) อุ ป กรณ์
(Accessories) บริ การ (Service) แล็ปท็อป (Laptop Desktop) และวิเคราะห์อตั ราเติบโตของสินค้ าแต่ละ
หมวดหมู่ เพื�อนําไปสูก่ ารบริ หารจัดการหมวดสินค้ าที�มียอดขายที�ดี และสามารถเพิ�มกําไรมากยิ�งขึ �น
ในปี 2559 จะเห็นว่า โทรศัพท์เคลื�อนที� และอุปกรณ์ มีแนวโน้ มเพิ�มขึ �นเรื� อยๆ บริษัทจึงมีการปรับส่วนผสม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Promotion Mix) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นบริ ษั ท โดยสัด ส่ ว นการขายแท็ บ เล็ ต ลดลงเนื� อ งจาก
เทคโนโลยี ข องแท็ บ เล็ ต ไม่ มี ก ารเปลี� ย นแปลงมาก ประกอบกับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โภคที� ป รั บ เปลี� ย น
4

16

ตลอดเวลา บริ ษั ทจึงต้ องมีการวิเคราะห์ แนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บ ริ โภค และทิศทางเทคโนโลยีเพื� อให้
สามารถปรับเปลี�ยนกลยุทธ์การดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั
ปั จจัยสําคัญ ที�ส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายและกําไรของปี ที�แล้ ว บริษัทมียอดขายเพิ�มขึ �นจาก Smart
Phone 2.1 ล้ านบาท มีอัตราการเติบโตจากการขายสิน ค้ า IPHONE เพิ� มขึ �น 20% และยังมี แนวโน้ มที�ดี
ต่อไป ประกอบกับบริ ษัทได้ รับสิ นค้ าโดยตรงจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ทําให้ มีสินค้ าที�
เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า สําหรับธุรกิจบริการ ICARE เป็ นอีกหนึง� ธุรกิจที�มีอตั รากําไรสูงโดยเมื�อ
เปรี ยบเทียบกับปี ที�ผ่านมามีอตั รการเติบโตเพิ�มขึ �น 119 ล้ านบาท สําหรับกลุ่ม BNN Business และ SIM มี
แนวโน้ มการเติบโตขึ �น โดยในปี 2560 จะมุ่งเน้ นการดําเนินงานมากยิ�งขึ �นเนื�องจากเห็นโอกาสและแนวโน้ ม
ของการเติบโต
ในส่วนแนวโน้ มการดํ าเนินงานของปี 2560 บริ ษัทคาดว่า จะมีอัตราการเติบโตที�ดีขึ �นทั �งในเรื� องยอดการ
ขายสินค้ า การจําหน่ายซิม การเติบโตของสินค้ ากลุ่มโทรศัพท์เคลื�อนที� และการขยายกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ในกลุม่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และสถาบันการศึกษา โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย
ในปี นี � บริ ษัทมีแผนขยายสาขาเพื�อเพิ�มโอกาสและช่องทางการจําหน่ายสินค้ าให้ ครอบคลุมและเข้ าถึงกลุ่ม
ลูกค้ าเป้า หมายให้ มากที�สุดด้ วยจํ านวนสาขารวมทัง� สิน� 536 สาขา บริ ษั ท จะเน้ น พัฒ นาการตลาดเชิ ง
สร้ างสรรค์ และมีป ระสิทธิ ภาพ สร้ างฐานลูกค้ าใหม่ สร้ างความแตกต่างทางธุรกิจ และให้ ลูกค้ าสามารถ
จดจําผลิตภัณ ฑ์ และบริ ก ารต่างๆ ภายใต้ แบรนด์ ของบริ ษัท ตลอดจนนํ านวัต กรรมดิจิต อลโซลูชั�นและ
เทคโนโลยีใหม่มาเป็ นเครื� องมือสําคัญในการเพิ�มช่องทางการเข้ าถึงลูกค้ า
รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึง� ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุม
จากนัน� ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงข้ อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�งมี ผ้ เู ข้ าประชุมสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะโดยสรุ ป ดังนี �
นางสาวเพรชรั ตน์ จรรยธรรมพต – ผู้ถอื หุ้น
สอบถามเกี�ยวกับกลยุทธ์ ของบริ ษัทเกี�ยวกับ การขายสินค้ าออนไลน์ ซึ�งปั จจุบัน บริ ษัทมีช่องทางการขาย
สินค้ าออนไลน์ ผ่าน BaNANA Store แต่เนื�องจากปั จจุบันมีธุรกิจขายสินค้ าออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
เพิ�มมากขึ �น ประกอบกับการทําโปรโมชัน� ส่วนลดที�หลากหลาย
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริหาร
ได้ ชีแ� จงว่าบริ ษัทมีช่องทางหลักในการจัดจําหน่ายสิ นค้ าคือหน้ าร้ าน และมี สิน ค้ าที�หลากหลายครบทุก
ความต้ องการของลูกค้ า ส่วนการจําหน่ายสินค้ าออนไลน์เป็ นส่วนเสริ ม จึงทําให้ กลยุทธ์ในการดําเนินงานมี
ความแตกต่างกัน ปั จจุบันไม่สามารถหลีก เลี�ยงการจําหน่า ยสินค้ าผ่ านช่องทางออนไลน์ บริ ษั ทจึงต้ อง
บริ หารระหว่างการจําหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์กับ ออฟไลน์ โดยการใช้ หน้ าร้ า นให้ เป็ นประโยชน์
เพื�อเพิม� โอกาส และช่องทางการจําหน่ายสินค้ าให้ ครอบคลุมและเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายให้ มากที�สดุ

5

17

นายชาคริ ต พานิชนก – ผู้ถอื หุ้น
ได้ สอบถามถึงนโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เนื�องจากส่วนตัวได้ ใช้ บริการ และประสบปั ญหา
จากการใช้ บริ การผ่านสาขาของร้ าน BaNANA
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริหาร
ได้ ชีแ� จงว่าบริ ษัทให้ ความสําคัญ และพยายามมาตลอดกับการฝึ กอบรมและพัฒ นาพนักงานของบริ ษัท
โดยเฉพาะพนักงานขายที� ประจํ าตามสาขาต่างๆ โดยมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานครอบคลุมทักษะ
ความรู้ ด้ านการทํ า งาน (Hard skill) และทั กษะหรื อความชํ า นาญที� เกี� ย วข้ องกับ คนเพื� อผลัก ดัน ให้ ก าร
ทํางานประสบความสําเร็จและก้ าวหน้ า (Soft skill)
อย่างไรก็ตามหากลูกค้ าไม่ได้ รับความสะดวกจากการใช้ บริ การ สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนผ่านช่องทางต่างๆ
ของบริ ษัทตามที�ปรากฎในเวปไซต์ โดยจะมีผ้ รู ับผิดชอบทํ าหน้ าที�ดูแลการรั บเรื� องร้ องเรี ยนและการแก้ ไข
ปั ญ หาเรื� องร้ องเรี ยนต่างๆ โดยเร็ ว เพื�ออํานวยความสะดวกและสร้ างความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริการ
อย่างเต็มความสามารถ
นายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ – ผู้ถอื หุ้น
ได้ สอบถามถึงการที� BaNANA IT จัดโปรโมชัน� ลดราคาสินค้ าบ่อยๆ จะทําให้ ลกู ค้ ารู้ สึกว่าไม่จําเป็ นต้ องรี บ
ซื �อสินค้ าหรื อไม่ ส่งผลดี ผลเสี ยอย่างไร และจะส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทน (Gross Profit Margin) ลดลง
หรื อไม่
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริหาร
ได้ ชีแ� จงว่ า บริ ษัท มี การจัดทํารายการส่งเสริ ม การขายหลายอย่าง เพื� อช่วยกระตุ้น ยอดขายและระบาย
สินค้ าที�มีอยู่ก่อนที�สินค้ าดังกล่าวจะเสื�อมความนิยมซึ�งเป็ นการดําเนินงานที�เป็ นปกติสําหรับธุรกิจค้ าปลีก
สินค้ าไอที ซึ�งการใช้ กลยุ ทธ์ ทางการตลาดและรายการส่งเสริ มการขาย (Promotion) เป็ นสิ�งที�ขาดไม่ได้
จากที� ผ่านมาการจัดรายการส่ งเสริ ม การขายอันดับ หนึ�งคือ โปรแกรมผ่อนชําระ 0% เป็ นการกระตุ้นให้
ลูกค้ าตัดสินใจซื �อสินค้ าได้ ง่ายขึน� หรื อการจัดทํารายการส่งเสริ มการขายประเภทลดราคาสินค้ าก็มีหลาย
อย่าง เช่น การให้ ส่วนลดค่าเครื�องโทรศัพท์เมื�อซื �อพร้ อมกับซิม
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ รับเงื�อนไขพิเศษจากตัวแทนจําหน่ายและผู้ผลิตรายใหญ่ สําหรับสินค้ าบางรุ่ น เช่น
การให้ ส่วนลด การเปลี�ยนคืนสินค้ ารุ่นที�ล้าสมัยเพื�อแลกกับสินค้ ารุ่นใหม่ หรื อการได้ รับชดเชยส่วนต่างใน
กรณี ที�สินค้ ามีการลดราคา (Price protection) หรื อการติดต่อกับธนาคารเพื�อให้ ได้ เงื�อนไขในการคิดอัตรา
ดอกเบี �ยผ่อนชําระที�ตํ�ากว่าทัว� ไป
นายอนุ ว่ องสารกิจ – ผู้ถอื หุ้น
ได้ สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี �
1. ความไม่สะดวกในการใช้ บริ การ Store online ที�ยงั ไม่สามารถตรวจสอบ Stock สินค้ าได้
2. ปั จจุบนั มีหลายบริษัทเข้ ามาแข่งขันในธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าไอที บริษัทมีแผนงานและกลยุทธ์ อย่างไรใน
การเพิม� โอกาสทางธุรกิจ การที�บริษัททําเหมือนคนอื�นมีจุดเด่นอย่างไร เช่น ลีสซิง� (Leasing)
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3. เนื�องจากช่องทางหลักในการจัดจําหน่ายสินค้ าคือหน้ าร้ าน และบริษัทมีนโยบายที�จะขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื�องซึง� มีต้นทุนค่าเช่าพื �นที�ค่อนข้ างสูง จะทําอย่างไรให้ ต้นทุนในการขายสินค้ าออนไลน์น้อยกว่าที�
อืน�
4. ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าคอมพิวเตอร์ ใช้ แล้ ว (มือสอง)
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
1. บริ ษัทเริ�มทําการทดสอบระบบการตรวจสอบสินค้ าแบบ Online ประมาณกลางเดือนเมษายน 2560 ที�
ผ่ า นมาซึ�ง เป็ นการทดสอบระบบภายในกัน เองยังไม่ ได้ ประกาศใช้ อย่ า งเป็ นทางการ ดั งนัน� ช่ ว ง
ระยะเวลาที�ลกู ค้ าไปใช้ บริ การที�สาขาอาจยังไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบได้ โดยปั จจุบนั สามารถทํา
การตรวจสอบ Stock สินค้ าแบบ Online ได้ แล้ วและจะเริ�มใช้ เต็มรูปแบบในวันที� 1 พฤษภาคม 2560
2. บริ ษัทมีสาขาที�เป็ นช่องทางการจําหน่ายสินค้ าที�ครอบคลุมและเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที�ไม่เป็ นรอง
ใครอยู่แล้ ว ส่วนเรื� องการทําลีสซิ�งเราไม่มีความจํา เป็ นต้ องทําเอง เนื�องจากมีบริ ษัทที�ให้ การสนับสนุน
เรื� องนี โ� ดยตรงอยู่แ ล้ ว การดํ า เนิน ธุรกิจ เราไม่ จําเป็ น ต้ องเป็ นที� หนึ�ง ขอเพี ย งเป็ น ส่ วนหนึ�งเท่ านัน� ก็
เพียงพอแล้ ว
3. กลยุทธ์ ในการดําเนินงานเราต้ องใช้ หน้ าร้ านให้ เป็ นประโยชน์เพื�อเพิ�มโอกาส และช่องทางการจําหน่าย
สินค้ าโดยอาจกําหนดขั �นตอนการสัง� ซื �อสินค้ าแบบออนไลน์ แล้ วให้ ลกู ค้ าสามารถไปรับสินค้ าที�หน้ าร้ าน
โดยมอบส่วนลดที�สามารถลดต้ น ทุนค่าขนส่ง ปั จจุบันเราดําเนินธุรกิจที�เกิดจากกําไรจริ งๆ ไม่ได้ ทํ า
ธุรกิจเพื�อดึง Traffic แล้ วขาดทุน
4. ธุรกิจจําหน่ายคอมพิวเตอร์ มือสอง ซึง� นําเข้ าจากต่างประเทศเป็ นธุรกิจที�มีลกั ษณะการบริ หารจัดการที�
ไม่เหมาะกับบริ ษทั เนื�องจากมีรายละเอียดหลายส่วนที�ไม่สามารถดําเนินการได้
นายนิพันธ์ จิตตวรวานิช – ผู้ถอื หุ้น
สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี �
1. การบริ หารงานเกี�ยวกับ TRUE by Comseven ปั จจุบ ันมีจํานวนกี�สาขา ปี นี �ตั �งเป้ากี�สาขา และมีกําไร
เพิ�มขึ �นเท่าไหร่
2. ศูนย์บริการรับซ่อมแซมสินค้ าแบรนด์ Apple (iCare) สร้ างรายได้ และกําไรเท่าไหร่
3. บริษัทมีแผนการลงทุนที�จะขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศหรื อไม่
4. บริษัทมีกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจอย่างไรในการสร้ างยอดขายและกําไร
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริหาร
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
1. บริ ษั ทได้ รับสิทธิ การบริ หารจัด การสาขา TRUE Shop ภายใต้ ช�ือ “TRUE by Comseven” ทั �งสิ �น 166
สาขา ซึง� ปั จจุบนั มีจํานวนทั �งสิ �น 62 สาขา โดยเริ� มจากสาขาที�มีความสามารถในการทํากําไรก่อน และ
มีแผนขยายสาขาเป็ น 80 สาขา ณ สิ �นปี 2560 มีกําไรประมาณ 2 ล้ านกว่าบาทในปี ที�ผ่านมา
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2. ปั จจุบนั iCare มีจํานวนทั �งสิ �น 21 สาขา ครอบคลุมห้ างสรรพสินค้ าชั �นนําและศูนย์ไอทีต่างๆ และมีแผน
ที�จะขยายสาขาต่อไป เนื�องจากเห็นโอกาสในการทํากําไรและมีต้นทุนในการดําเนินงานไม่มาก มีกําไร
ประมาณปี ละ 20 - 30 ล้ านบาท
3. หากมี โอกาสที� ดี ใ นการลงทุ น ในต่ า งประเทศ บริ ษั ท ก็ จ ะพิ จ ารณ าเพี ย งแต่ ใ นขณะนี บ� ริ ษั ท ให้
ความสําคัญต่อความสามารถในการทํากําไรและการจ่ายเงินปั นผลเป็ นอันดับแรก ส่วนเรื� องการลงทุน
ในต่างประเทศยังอยูร่ ะหว่างศึกษาความเป็ นไปได้
4. บริษัทพยายามทําทุกๆ ด้ านเพื�อให้บริษัทเติบโตในอนาคตอย่างยัง� ยืน
มติ
วาระที� 3

ที�ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2559 ตามรายละเอียดที�เสนอ

พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินรวมของบริษัท สําหรั บรอบปี บัญชีสนิ � สุด ณ วันที� 31 ธันวาคม
2559
นายสุระ คณิตทวี กลุ ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร ได้ กล่าวสรุ ปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ให้ ที�ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี �
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินที�สาํ คัญ
2559
2558
2557
2559
2558
2557
สินทรัพย์รวม

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,989

1,764

524

2,031

1,798

532

17,212

14,992

14,102

17,123

14,971

14,086

กําไรสุทธิ

407

268

210

416

292

219

กําไรต่อหุ้น (บาท)

0.34

0.26

0.23

0.35

0.29

0.24

รายได้ รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีสินทรัพย์รวมจํานวน 4,826 ล้ านบาท เพิมขึ �นจํานวน 424
ล้ านบาท หรื อ เพิมขึ �น 9.6% เมือเทียบกับปี ก่อน ซึง� เกิดจากลูกหนี �การค้ า สุทธิเพิมขึ �น 155 ล้ านบาท อาคาร
และอุปกรณ์- สุทธิเพิมขึ �น 123 ล้ านบาท และเงินฝากสถาบันการเงินทีติดภาระค้ าประกันเพิมขึ �น 71 ล้ านบาท
หนี �สินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหนี สินรวมจํานวน 2,837 ล้ านบาท ซึงเพิมขึ �นจํานวน 199ล้ าน
บาท หรื อคิด เป็ นเพิมขึ �น 7.5% เมือเทียบกับสินปี 2558 เกิดจากระหว่างปี 2559 มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะสั �น
จากสถาบันการเงินเพื�อการดําเนินงาน เพิมเติมเป็ นจํานวนทั �งสิน 260 ล้ านบาท
รายได้ รวมสําหรับปี 2559 เท่ากับ 17,212 ล้ านบาท เพิมขึ �นจากปี 2558 เป็ นจํานวน 2,220 ล้ านบาท คิดเป็ น
การเติบโต 14.8% เนื�องการจากเติบโตยอดขายของกลุ่มสมาร์ ทโฟน และแล็ปท็อปเป็ นหลัก
โดยมีปัจจัยที�สําคัญดังนี �
1. การคัดสรรสินค้ าและการทํากิจกรรมทางการตลาดตลอดทั �งปี ท�ีผา่ นมา
2. การเปิ ดตัวสินค้ า iPhone SE ในไตรมาส 2/2559
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3. บริษัทฯ ได้ รับสินค้ าโดยตรงจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ทําให้ มสี ินค้ า Apple ที�เพียงพอ
ในการขาย โดยเริ� มตั �งแต่ไตรมาส 2/2559
4. การร่วมเป็ นพันธมิตรกับ TRUE ซึง� ได้ มีการจัดโปรโมชัน� การเปิ ดเบอร์ มือถือพร้ อมส่วนลดการซื �อสินค้ าใน
BaNANA Shop เริ�มในไตรมาส 2/2559 โดยยอดหมายเลขซิมทุกค่ายผู้ให้ บริการเครื อข่ายมือถือทั �งหมด
ในปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 120,697 หมายเลข และ 73,035 หมายเลข ตามลําดับ คิดเป็ นเติบโต
65.3%
5. การเปิ ดตัวสินค้ า iPhone 7 ในไตรมาส 4/2559
6. การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช็อปช่วยชาติในเดือนธันวาคม 2559
7. การขยายสาขาจากการซื �อทรัพย์สินของ บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จํากัด (BKK) จํานวน 44 สาขา ใน
เดือน ธันวาคม 2559
กําไรสุทธิสําหรับปี 2559 เท่ากับ 407 ล้ านบาท หรือคิดเป็ น 2.3% ต่อรายได้ รวม เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี 2558 ที� 268 ล้ านบาท หรื อ 1.8% ต่อรายได้ รวม คิดเป็ นการเติบโต 51%
ภายหลังการนํ าเสนอรายละเอียดงบการเงิน รวมของบริ ษัท ได้ เสนอให้ ที�ประชุม พิจารณาและอนุมัติงบ
การเงินรวมของบริ ษั ท สํ าหรั บรอบปี บัญ ชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธัน วาคม 2559 ซึ�งผ่า นการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานแล้ ว รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจําปี ที�ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม
จากนัน� ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้ อคิด เห็ น เพิ� ม เติม ซึ�งมี ผ้ ูเข้ า ประชุ ม
สอบถามและให้ ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี �
นายอนุ ว่ องสารกิจ – ผู้ถอื หุ้น
สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี �
1. บริ ษัทจะต้ องสํารองเงินสดเพื�อให้ มสี ภาพคล่องเพียงพอสําหรับการดําเนินงานจํานวนเท่าไหร่ อัตราการ
หมุนเวียนของลูกหนี � และระยะเวลาในการเรี ยกเก็บหนี �เท่าไหร่จึงจะมีความเหมาะสม
2. อ้ างถึงงบแสดงฐานการเงิน หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปรากฎว่าเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง แต่เงินกู้ยืม
ระยะสั �นเพิ�มขึ �น สืบเนื�องมาจากสาเหตุใด
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริหาร
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
1. ปั จจุบันบริ ษั ทมียอดขายหลักมาจากการขายสินค้ าเงิน สดผ่า นหน้ าร้ าน มากกว่าร้ อยละ 95% ส่วน
ลูกค้ าประเภทองค์ กรที�ได้ รับเครดิตเทอมประมาณ 30-60 วัน คิดเป็ นยอดรวมในปี ที�ผ่านมาไม่เกิน 1
พัน ล้ า นบาท ซึ�งไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินของบริ ษัท ประกอบกับ การดํา เนินธุรกิจโดยปกติของ
บริ ษัทจะได้ รับเครดิตเทอมจากซัพพลายเออร์ อย่างน้ อยไม่ตํ�ากว่า 30-60 วัน ซึ�งเราแทบไม่ต้องใช้ เงิน
ของตัวเองในการสั�งซื �อสินค้ า ส่วนที�เหลือคือความสามารถในการหมุนเวียนสินค้ าคงเหลื อ บริ ษัท มี
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ต้ นทุนทางการเงินที�ได้ เปรี ยบกว่าที�อื�นหากเราสามารถจัดหาแหล่งทุนทางการเงินที�ได้ มากกว่าส่วนลด
เงินสดก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
2. เกิดจากการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงิน หากมีแหล่งเงินทุนที�อตั ราดอกเบี �ยตํ�า เปรี ยบเทียบกับ
ส่วนลดเงินสดที�ได้ รับก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม
นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ – ผู้ถอื หุ้น
สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี �
1. อ้ างอิงผลการดําเนินงาน รายได้ รวมสําหรับ ปี 2559 เท่ากับ 17,211 ล้ า นบาท พอจะแยกให้ ทราบได้
หรื อไม่วา่ มาจากกลุม่ ธุรกิจใด
2. อ้ างถึงการรายงานผลการดําเนินงาน ปี 2559 การสูญ เสียโอกาสทางการขายสินค้ า 25% หมายความ
ว่าอย่างไร
3. บริ ษัทมีวิธีการบริ หารสินค้ าคงคลังอย่า งไร เพื� อให้ เพียงพอต่อการจําหน่าย และไม่ส่งผลกระทบด้ าน
ความล้ าสมัยของสินค้ า
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
1. ปั จจุบนั สามารถแบ่งประเภทธุรกิจได้ ทั �งหมด 4 ประเภท คือ
 ธุรกิจค้ าปลีก รายได้ รวมสําหรับปี 2559 มากกว่าร้ อยละ 95% มาจากธุรกิจค้ าปลีก
 ธุรกิจบริ การ เป็ นธุรกิจที�มีรายได้ น้อยแต่มีกําไรค่อนข้ างสูงเนื�องจากต้ นทุนขายไม่มาก (Cost
of Goods Sold)
 ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ยอดรวมทั �งปี ประมาณ 200 กว่าล้านบาท
 ธุรกิจค้ าปลีกออนไลน์ ยอดรวมทังปี
� ประมาณ 200 กว่าล้ านบาท
2. เกิดจากการที�ลูกค้ าไปซื �อสินค้ าจากหน้ าร้ านแล้ วไม่มีสินค้ า ณ สาขานั �นๆ ทําให้ บริ ษัทสูญ เสียโอกาส
ทางการขายสินค้ าประมาณ 4,000 กว่าล้ านต่อปี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการค้ นหาสินค้ าแบบ
Store online ที� จะทํ าให้ ส ามารถเพิ�ม โอกาสทางการขายขึน� ประมาณ 25% ซึ�งคาดว่า จะมีย อดขาย
เพิ�มขึ �นประมาณ 1,000 ล้ านบาทต่อปี
3. บริ ษัทเพิ�มช่องทางการขายสินค้ าออนไลน์ผ่าน BaNANA Store ที�สามารถเข้ าถึงลูกค้ ากลุมเป้าหมาย
เพื�อนําเสนอการบริ การ กิจกรรมการตลาด และโปรโมชัน� ที�ตรงกับไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ าอย่างแท้ จริ งมา
ใช้ เป็ นเครื� องมือสําคัญในการสร้ างการเติบโตในอนาคต
นายสมชาย รั งสีสกลสวัสดิ� – ผู้ถอื หุ้น
สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี �
1. สอบถามโดยอ้ างถึงรายงานประจําปี 2559 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ หน้ า 113 ส่วนหนี �สิน
ไม่ หมุ น เวี ย น รายการภาระผู ก พั นผลประโยชน์ พ นัก งาน เพิ� มขึน� ทุ ก ปี นับ จากปี 2557 - 2559 เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเกี�ยวกับอะไร
2. การบริหารสาขา TRUE by Comseven บริษัทมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรกับพนักงานทรูช็อป
3. รายได้ ที�เกิดจากการขายซิมบริ หารจัดการอย่างไร
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นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริหาร
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
1. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน คือการประมาณการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน ที�เป็ นไป
ตามหลัก การบัญ ชี ใ หม่ที� เรี ย กว่ า IFRS (International Financial Reporting System) ซึ�ง กํ า หนดให้
บริ ษัทต้ องคํานวณผลประโยชน์ที�พนักงานพึงจะได้ รับ ในการทํางานตั �งแต่อดีตถึงปั จจุบนั และทยอย
รับรู้ตามงวดที�พนักงานทํางานให้ จนครบเกษียณอายุ โดยคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
2. พนั ก งานประจํ า สาขา TRUE by Comseven เสมื อ นเป็ น พนัก งานของบริ ษั ท ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ว นที�
เกี�ยวข้ องกับร้ านบริ ษัทดูแล สิ�งที�บริ ษัทได้ รับจากการบริ หารผ่านช่องทางร้ านค้ าปลีก รายได้ จากการ
เก็บค่า Commission ในรายการต่างๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทน SIM ค่าขายสินค้ าภายในร้ าน TRUE by
Comseven ค่าบริ การหลังการขายและชําระบิล เป็นต้ น
3. รายได้ ส่ว นที� เกิดจากร้ าน TRUE by Comseven เป็ นของบริ ษัท ส่วนที�เกิดจากร้ าน TRUE Shop เป็ น
ของ TRUE
มติ
ที�ป ระชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินรวมของบริ ษัท สําหรับ รอบปี
บัญชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี �
เห็นด้ วย จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย
วาระที� 4

626,552,720
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล จากผลการดําเนินงานสิน� สุด ณ วันที� �� ธันวาคม ���9
นายสุระ คณิ ตทวีกุล ประธานเจ้ าหน้ าที�บริหาร ได้ แถลงต่อที� ป ระชุมว่า จากงบการเงินรวมสําหรับรอบปี
บัญ ชีสิน� สุด ณ วันที� 31 ธัน วาคม 2559 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี แล้ ว บริ ษัทมีกําไรสุทธิเป็ น
จํ า นวนรวมทั ง� สิ น� 405,080,633 บาท แต่ ต ามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ บริ ษั ท มี กํ า ไรสุ ท ธิ จํ า นวน
416,208,179 บาท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2536 มาตรา 116 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทข้ อ 50 กําหนดว่าบริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ�งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปี หัก ด้ ว ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อย
กว่ าร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ยน และมาตรา 115 และข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 47 กํ าหนดให้ บ ริ ษั ท
จ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรเท่านั �น และห้ ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีที�บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
นอกจากนี � บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ�ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลัง
การหักภาษี เงินได้ นิติบุ ค คลและการจัด สรรทุน สํ ารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงิน เฉพาะ
กิจการของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กําหนดไว้ ได้
โดยจะขึ �นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็ นในการใช้ เงินเพื� อ
บริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
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ดังนั �น ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้น 0.25 บาทต่อหุ้น (ยี�สบิ ห้ าสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน �,200,000,000 หุ้น รวมเป็ น
เงินทั �งสิ �น 300,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที�จ่ายเทียบกับกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
เท่ากับร้ อยละ 72 ซึง� สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที�มี
รายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที� 27 เมษายน 2560 ซึง� เป็ นวันที�คณะกรรมการกําหนดให้ เป็ น
วันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�จะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) และกําหนดให้ วนั ที� 28 เมษายน 2560
เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบี ยนผู้ถื อหุ้นเพื� อรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที� 19 พฤษภาคม 2560
จากนัน� ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอี ยด และเสนอข้ อคิด เห็ น เพิ� ม เติม ซึ�งมี ผ้ ู เข้ า ประชุ ม
สอบถามและให้ ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี �
นายสมชาย รั งสีสกลสวัสดิ� – ผู้ถอื หุ้น
ได้ เสนอให้ บริ ษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลปี ละ 2 ครัง� จากที�ปัจจุบนั บริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลเพียงปี ละครัง�
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร
ได้ ชี �แจงว่า บริ ษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นส่วนหนึง� และจะต้ องสํารองเงินสําหรับเพื�อสร้ างการ
เติบโตของธุรกิจ และเชื�อว่าบริ ษัทยังมีความสามารถที�จะขยายธุรกิจได้ อย่างต่อเนื�อง การจ่ายเงินปั นผลปี
ละครัง� จึงยังคงเป็ นเรื� องที�เหมาะสมอยู่
มติ
ที�ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นในอัตราหุ้น
ละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงินทั �งสิ �น 300,000,000 บาท ตามรายละเอียดที�นําเสนอด้ วยคะแนนเสียง ดังนี �
เห็นด้ วย จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย
วาระที� 5

626,552,720
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ
นายสุระ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร ได้ แจ้ งว่า เพื�อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที�ดีของนโยบายการ
กํากับดูแลกิ จการที�ดี กรรมการที�ต้องออกตามวาระ จะออกจากห้ อง และได้ แจ้ งว่าตามพระราชบัญ ญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดว่าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง� จะต้ องมีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึง� ในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที�สดุ กับส่วนหนึ�ง
ในสาม (1/3) กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั �น
อาจจะเลื อกเข้ ารับตํ าแหน่งอี กก็ได้ ซึ�งกรรมการที�ต้องออกจากตํ าแหน่งกรรมการของบริ ษัทสําหรั บการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในครัง� นี �มีรายชื�อดังต่อไปนี �
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1
2

นายคงศักดิ� บรรณาสถิตกุล
นายคัชพล จุลชาต

กรรมการ
กรรมการและกรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั �ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญประชุมที�ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม (สิ�งที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 3)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาจากโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คุณสมบัติของกรรมการในด้ านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึง� ต้ องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ เป็ น ผู้ ที� มี ค วามเหมาะสมด้ า นคุ ณ วุ ฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการ
ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่วงเวลาที�ผ่านมาเป็ นประโยชน์กับบริ ษัท และกรรมการทั �ง 2 ท่าน
ไม่ เป็ นผู้มี คุณ สมบัติต้องห้ ามประการใด และไม่ได้ ประกอบกิ จการใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการใดที�มีส่วน
แข่งขันกับการดําเนินงานของบริ ษัท และกรรมการอิสระของบริ ษัทไม่เคยเป็ นหรือไม่เป็ นกรรมการที�มีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที�ปรึ กษาที�ได้ รับเงินเดือนประจํา ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพกับ
บริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที�อาจมี ความขัดแย้ ง และไม่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุ รกิ จที� มีนัยสําคัญ อัน อาจมีผลทํ าให้ ไม่ สามารถทํ าหน้ าที� ได้ อย่า งเป็ นอิสระ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทั �ง 2 ท่าน ได้ รับการพิจารณาเลือกตั �งกลับ เข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง�
คณะกรรมการบริ ษั ทจึงขอเสนอให้ ท�ี ป ระชุมพิ จารณาและอนุมัติการเลื อกตัง� กรรมการที� ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง� โดยเสนอให้ พิจารณาเป็ นรายบุคคล
มติ
ที�ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการดั
�
งกล่าวข้ างต้ น ซึง� เป็ นกรรมการที�
ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ�ง ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี �
(1) นายคงศักดิ� บรรณาสถิตกุล
เห็นด้ วย จํานวน
625,739,120
ไม่เห็นด้ วย จํานวน 812,600
งดออกเสียง จํานวน 1,000
บัตรเสีย
0
(2) นายคัชพล จุลชาต
เห็นด้ วย จํานวน
625,739,120
ไม่เห็นด้ วย จํานวน 812,600
งดออกเสียง จํานวน 1,000
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.8703
คิดเป็ นร้ อยละ 0.1297

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.8703
คิดเป็ นร้ อยละ 0.1297
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วาระที� 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายคัชพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ น
ผู้กล่าวชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �ต่อที�ประชุม
นายคัชพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ ชี �แจงว่า คณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาจากความรั บผิด ชอบและผลการปฏิบัติหน้ าที�ของคณะกรรมการ
บริ ษัท และข้ อมูลเปรี ยบเที ยบอ้ างอิงกับบริ ษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน มีขนาดและลักษณะของ
ธุรกิจที�ใกล้ เคียงกัน รวมทังผลสํ
� ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) แล้ ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที�บริ ษัทกําหนดนั �นอยู่ในอัตราใกล้ เคียงกับ ค่าเฉลี�ยโดยรวมของ
ตลาด
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560
โดยให้ จ่ายในรู ปของค่าตอบแทนรายเดือนและบําเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี �
(1)

ค่าตอบแทนรายเดือน
ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

ประธานกรรมการ

30,000 บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

40,000 บาท/เดือน

กรรมการ

20,000 บาท/เดือน

กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ 1. บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านัน�
(2)

บําเหน็จกรรมการ จํานวน 1,500,000 บาท โดยจ่ายสําหรับกรรมการอิสระเท่านั �น

ในการกํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการในครั ง� นี ค� ณะกรรมการได้ พิ จ ารณากํ า หนดค่ า ตอบแทนสํ า หรั บ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้ รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที�
กําหนดข้ างต้ น
จากนั �น ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอี ยด และเสนอข้ อคิดเห็นเพิ� มเติม ซึ�งมี ผ้ ูเข้ า
ประชุมสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี �
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นายอนุ ว่ องสารกิจ – ผู้ถอื หุ้น
ได้ สอบถามถึงสาเหตุท�ีค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ มีจํานวนค่าตอบแทนมากกว่าประธาน
กรรมการ
นายคัชพล จุลชาต – ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ได้ ชี �แจงว่า เนื�องจากประธานกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้ าที�รับผิดชอบที�มากกว่า และสําหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนจะได้ รับเพียงค่าตอบแทนในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระเท่านั �น
นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ – ผู้ถอื หุ้น
สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี �
1. ขอให้ แจกแจงจํานวนครัง� ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ขอทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการ
นายคัชพล จุลชาต – ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
1. สํ าหรั บจํ านวนครั ง� ของการประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ทและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎตาม
เอกสารรายงานประจําปี 2559 หน้ า 68-69 ที�ได้ นําส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
2. สํ าหรั บค่า ตอบแทนกรรมการกํ าหนดให้ ใกล้ เคีย งกับ บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื�นในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย โดยพิ จ ารณาหน้ าที� ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านที� เ ชื� อ มโยงผล
ประกอบการ ปั จจัยแวด้ อมอื�นที�เกี� ยวข้ อง ตลอดจนพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ อัตราค่า ตอบแทนของ
บริษัทอืน� ที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับบริษัท
ทั �งนี � กรรมการที�เป็ นผู้ริหาร (Executive Director) และผู้บริ หารจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารง
ตําแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการตามที�
เสนอข้ างต้ นทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี �
เห็นด้ วย จํานวน
626,552,720
ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0
งดออกเสียง จํานวน 0
บัตรเสีย
วาระที� 7

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

0

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง� ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายคัชพล จุลชาต กรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้กล่าวชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �
ต่อที�ประชุม
นายคัชพล จุลชาต กรรมการตรวจสอบได้ กล่าวชี �แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ท โดยพิจารณาจากผลการปฏิ บัติงาน ความเป็ น อิสระของผู้ส อบบัญ ชี และ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ ว มีความเห็นและเสนอให้ แต่งตั �ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบ
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บัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที� 4599 หรื อ นายประสิ ท ธิ� เยื อ� งศรี กุล ผู้ ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที� 4174 หรื อ
นางสาววราภรณ์ วรธิ ติกุล ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที� 4474 หรื อนายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบัญ ชี รับ
อนุ ญ าตเลขที� 3977 จากบริ ษั ท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบี เอส จํ ากัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ท
สําหรับปี 2560 โดยให้ คนใดคนหนึง� เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ใน
กรณี ที�ผ้ ูสอบบัญ ชี รับอนุญาตดังกล่ าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที� ได้ ให้ บริ ษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบี เอส จํ ากัด จัดหาผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตอื�นของบริ ษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบี เอส
จํากัด ทําหน้ าที�แทน ทั �งนี � ผู้สอบบัญชีท�ีเสนอชื�อแต่งตังให้
� เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี นี �
เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที�ผ้ สู อบบัญชีปีท�ี 3 และเสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื�นๆ
ผู้สอบบัญชีไม่ได้ ให้ บริ การอื�น ๆ แก่บริ ษัท และไม่มีความสัมพันธ์ห รื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที�เกี�ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ที�ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้ เสนอให้ ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และการ
กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที�นําเสนอ
มติ
ที�ประชุม พิ จารณาแล้ ว จึงมีมติ อนุมัติการแต่งตั �งผู้สอบบัญ ชีและกํ าหนดค่ าตอบแทนผู้สอบ
บัญ ชี ตามรายละเอี ยดที�เสนอข้ า งต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ า งมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี �
เห็นด้ วย จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย
วาระที� 8

553,297,220
72,764,600
490,900
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 88.3774
คิดเป็ นร้ อยละ 11.6226

พิจารณาเรื� องอื�น ๆ
ประธานฯ ได้ แจ้ งที�ประชุมว่า ได้ นําเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ �นลงแล้ ว ทั �งนี � ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
เสนอให้ พิ จารณาเรื� องอื�นๆ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที�ป ระชุมซักถามหรื อเสนอแนะในเรื� องทั�วๆ ไปได้
ปรากฎว่ามีผ้ ูถือหุ้นรายย่อยได้ สอบถามข้ อมูลและให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ แก่บริ ษัทในเรื� องต่างๆ
ซึง� ประธานฯ และฝ่ ายบริหาร ได้ ชี �แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยสรุปได้ ดงั นี �
นายนิพันธ์ จิตตวรวานิช – ผู้ถอื หุ้น
ได้ สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี �
1. บริ ษัทกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานเพื�อผลักดันให้ ธุรกิจเติบโตในยุค Digital 4.0 อย่างไร
เช่น สนับสนุนการวางระบบให้ กบั ภาคราชการ หรื อองค์กรต่างๆ
2. บริษัทมีสว่ นแบ่งการตลาด (Market share) อยู่ในอันดับที�เท่าไหร่
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นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริหาร
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
1. บริ ษัทกําหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมายการดําเนินงานที�มีส่วนผลักดันให้ ธุรกิจเติบโตในยุค Digital 4.0 โดย
การกําหนดให้ กลุ่มสถาบันการศึกษา โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย ที�ซื �อสินค้ าผ่านร้ าน Studio7 ซึง� ตั �งอยู่ภายใน
บริ เวณมหาวิ ทยาลัย จะสามารถซื อ� สินค้ า Apple ได้ ในราคาที�มีส่วนลดพิเศษจากบริ ษั ท Apple South
Asia (Thailand) Ltd
2. หากเปรี ย บที ยบในอุตสาหกรรมค้ าปลี กสินค้ าไอที ถือว่าเป็ นอันดับ หนึ�ง โดยพิจารณาจากจํ านวนสาขา
ทั �งสิ �น 325 สาขา ในเดือนธันวาคม 2559
หลังจากที�ฝ่ายบริ หารได้ ตอบคําถามของผู้ถือหุ้นครบถ้ วนแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที�
ได้ สละเวลามาร่ วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที�เป็ นประโยชน์อย่างยิ�งต่อบริษัท
ปิ ดประชุม เวลา 16:02 น.
(ลงชื�อ)

ประธานที�ประชุม
(นายศิริพงษ์ สมบัติศริ ิ )

(ลงชื�อ)
(นางสาวศศิภา สว่างไสว)
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เลขานุการบริษัท/
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

