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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

ของ 

บริษัท คอมเซเว่น จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน สถานที และเวลา 

ประชุมเมือวนัที 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชนั 3 เลขที 549/1 ถนนสรรพาวธุ แขวง

บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

กรรมการทเีข้าประชุม 

1. นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสรุะ คณิตทวีกลุ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

3. นายกฤชวฒัน์ วรวานิช กรรมการ 

4. นางสาวอารี ปรีชานกุลู กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายคงศกัดิ บรรณาสถิตย์กลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. นางสาววรีภรณ์ อดุมคณุธรรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

7. นายคชัพล จลุชาต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

กรรมการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 7 คน จากกรรมการทงัหมดจํานวน 7 คน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 

ผู้บริหารทเีข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวศศิภา สวา่งไสว เลขานกุารบริษัท 

2. นางวาสนา พงศ์แสงลกึ                ประธานเจ้าหน้าทีปฏบิตัิการ สายงานบญัชีและการเงิน 

3. นางสาวณฐันนัท์ กีรติกรยศนนัท์   ประธานเจ้าหน้าทีปฏบิตัิการ สายงานธุรกิจค้าปลีก 

4. นายกําลงัพล ตนัติวฒันพานิช  ผู้จดัการแผนกบญัชี 

5. นายชวินทร์ ศิวะอญัชลีกลุ ผู้จดัการแผนกบญัชีบริหาร 

6. นางสาวปิยพร บรรดาศกัดิ ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

ผู้ เข้าร่วมประชุมอืนๆ 

1. ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จํากดั    

2. นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ทีปรึกษากฎหมาย 
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เริมการประชุม 

ก่อนเริมพิจารณาวาระการประชมุ นางสาวอศิราภรณ์ วระคงสวุรรณ ผู้ดําเนินการประชมุ ได้แจ้งวา่ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 1,652 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทงัสนิ 836,907,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7423 ของจํานวน

หุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัททีจําหน่ายได้แล้วมีจํานวนทงัสิน 1,200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอิศราภรณ์ วระคงสุวรรณ ผู้ ดําเนินการประชุม กล่าวชีแจงเกียวกับวิธีการ

ดําเนินการประชมุและขนัตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแตล่ะวาระ ดงันี 

1. ผู้ถือหุ้นทีมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะทีได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนประชมุแตล่ะทา่น จะ

ได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

2. การประชุมพิจารณาเรืองตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ และ

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาํหรับวาระนนั กรณีทีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการซกัถามหารือแสดง

ความเห็น กรุณายกมือขึนและขอให้ทา่นแจ้งชือและนามสกลุ และในกรณีทีทา่นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาแจ้งชือผู้ถือหุ้นทีทา่นรับมอบ

ฉนัทะมาให้ทีประชมุทราบด้วยทกุครัง 

3. ภายหลงัทีได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด 

ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีได้รับจากเจ้าหน้าทีตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าทีของบริษัท ทงันี เพือความสะดวกและ

รวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าทีของบริษัทจะจัดเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทีลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบตัรลงคะแนน

ของผู้ ถือหุ้นทีงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึนเพือให้เจ้าหน้าทีจัดเก็บตามลําดบั ทงันี 

สําหรับวาระที 5 เรืองการเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทงัเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ

งดออกเสียง เพือนบัคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายชือกรรมการทีได้รับการเสนอชือเป็นรายบคุคล 

ทงัน ีกรณีดงัตอ่ไปนี จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

(1) บตัรลงคะแนนทีมีการทําเครืองหมายมากกวา่ 1 ช่อง 

(2) บตัรลงคะแนนทีมีการขีดฆา่และไมมี่ลายมือชือกํากบั 

(3) บตัรลงคะแนนทีลงเสียงเกินกวา่คะแนนเสียงทีมีอยู ่

หากผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชือกํากบัทุกครัง บริษัทจะนบั

บตัรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนนัๆ  

4. ผู้ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึงเสียงตอ่หนงึหุ้น ผู้ถือหุ้นทา่นใดทีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสทิธิ

ออกเสเยงลงคะแนนในวาระนนัๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสยีงยกเว้นวาระที 2 ซงึเป็นวาระแจ้งเพือทราบจึงไมต้่องมีการออกเสียงลงคะแนนวาระ 1 3 4 

5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน สว่นวาระที 6 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุ ส่วนวาระที 8 และวาระที 9 ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสยีงทีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงดงักลา่ว
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นนัหกัออกจากจํานวนเสียงทงัหมดทีเข้าร่วมประชมุ สว่นทีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงทีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนนัๆ ทงัน ีในกรณี

ทไีม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอืน ให้ถือวา่ทีประชุมเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ ทงันี เพือมิให้

เป็นการเสยีเวลาระหวา่งทีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง และมติต่อทีประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียง

ย้อนหลงัในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นทีเข้ามาใหมใ่นระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระทียงัไมไ่ด้แจ้ง

มติตอ่ทีประชมุเท่านนั และเพือมิให้เป็นการเสียเวลาระหวา่งทีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

6. เพือให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบตัร

ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทีเห็นด้วยเพือเก็บไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คืนให้เจ้าหน้าทีหลงัเลิกประชุม

แล้ว กรณีผู้ ถือหุ้นทีประสงค์จะกลบัก่อน ขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าทีด้วยเช่นกนั 

นางสาวอิศราภรณ์ วระคงสวุรรณ ผู้ดําเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการนับ

คะแนนจํานวน 2 ท่าน แต่เนืองจากมีผู้ ถือหุ้ นอาสาสมัครทําหน้าทีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเพียง 1 ท่าน จึงเรียนเชิญ 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ทีปรึกษากฎหมาย และ คณุธนทศัน์ ธนีสนัต์ ผู้ ถือหุ้น เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนครังน ี 

นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานทีประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กลา่วเปิดประชุม และเข้าสูร่ะเบียบวาระ

การประชมุ โดยมอบหมายให้นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็นผู้กลา่วรายงานรายละเอียดแตล่ะวาระตอ่ทีประชมุ 

วาระที 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้กลา่วเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซงึประชุมเมอืวนัท ี20 เมษายน 2560 และได้จดัสง่สําเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ภายในระยะเวลาทีกําหนด โดยได้นําขนึบนเว็บไซด์ของบริษัท เพอืเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทวัไปแล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดคดัค้าน

หรือขอแก้ไข ซงึทางคณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องตรงมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

จากนัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิมเติม ซึงไม่มีผู้ ใดสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะใดเพิมเติม 

มติ ทปีระชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ตามที

เสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี 

เห็นด้วย จํานวน 845,390,640 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   
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วาระท ี2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํปี 2560 

นายสุระ คณิ ตทวีกุล  ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร ได้กล่าวรายงานเกียวกับ  Anti-Corruption & Corporate 

Governance ก่อนสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี 

บริษัทมีความมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส สอดคล้องตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการทีดี สําหรับการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 

รอบปีทีผ่านมา บริษัทมีการพัฒนากระบวนการ และเตรียมความพร้อมโดยการจัดให้มีบุคลากรทีมีความรู้

ความสามารถในการสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการ เพือให้มนัใจว่า คณะกรรมการมีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีในการ

ปฏบิตัิหน้าที  ตลอดจนดําเนินการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เมือวนัท ี26 มิถนุายน 

2560    

สําหรับแผนการดําเนินงาน อยูร่ะหวา่งการจดัทําแบบประเมินตนเองเกียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั ทีจดัทํา

ขึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพือประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน ประสิทธิผลของนโยบายตลอดจน

กระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชนัของบริษัท และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป 

ภายหลงัการชีแจง ได้กล่าวสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 

2560 ทผีา่นมา ให้ทีประชมุทราบ ดงันี  

ปัจจบุนั ธุรกิจของบริษัทสามารถแบง่ได้ทงัหมด 4 ประเภท ดงันี 

1) ธุรกิจค้าปลกี (Retail) 2) ธุรกิจบริการ (Service) 

3) ธุรกิจเชิงพาณิชย์ (B2B) 4) ธุรกิจค้าปลกีออนไลน์ (Online) 
 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมี ร้านจําหน่ายสินค้าทังสิน 434 สาขา ครอบคลุมพืนทีทัวประเทศ ทังใน

กรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดั โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ประเภทร้านค้า ชอืร้าน 
จาํนวนสาขา 

(ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560) 

1. ร้านจําหน่ายสินค้าทีเกียวกบัคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ทีเกียวข้อง Banana IT 161 

2. ร้านจําหน่ายสินค้าประเภทโทรศพัท์เคลือนทีและอปุกรณ์เสริม 

Banana Mobile 16 

Brand Shop 23 

BKK Shop 40 

3. ร้านจําหน่ายสินค้า ศนูย์ซอ่มและบริการสินค้า 

Studio 7 90 

iCare 26 

True 68 

U Store 8 

4. ร้านจําหน่ายกล้อง และแก็ดเจต็ SHOTPRO 2 

รวม 434 
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ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2560 ทผี่านมาบริษัทยงัคงรักษาอตัราการเติบโต

ของธุรกิจได้อย่างต่อเนืองและสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานทีวางไว้ โดยมีรายได้รวมจํานวน 22,584 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขึน  

31% และมีกําไรสทุธิ 608 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขนึ 49% 

ในปี 2560 บริษัทยงัคงรักษาอตัราการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างต่อเนือง โดยมีจํานวนลูกค้าทีซือสินค้า

ทงัสิน 2.7 ล้านคน หากนับเป็นจํานวนชินขายไปทังสินเท่ากับ 6.5 ล้านชิน โดยมียอดขายจากสาขาเดิมเพิมขึน (Same Store Sale 

Growth) 18% ยอดเฉลียขายตอ่บิลเพิมขนึ 16% 

บริษัทใช้กลยทุธสว่นผสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix) เพอืเพมิกําไรให้มากยิงขนึ โดยในปีทีผ่านมาบริษัทมีการจดัแบ่ง

หมวดหมู่สินค้า เป็น โทรศัพท์เคลือนที (Mobile Phone) แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ (Accessories) บริการ (Service) แล็ปท็อป 

(Laptop Desktop) และวิเคราะห์อตัราการเติบโตของสินค้าแต่ละหมวดหมู่ เพือนําไปสู่การบริหารจดัการหมวดสินค้าทีมียอดขายทีดี 

และสามารถเพิมกําไรมากยิงขนึ 

โดยจะเห็นได้ว่า กลุ่มสินค้าประเภทโทรศพัท์เคลือนทีมีสดัส่วนเพิมร้อยละ 49 ซึงเป็นปัจจัยสําคญัทีส่งผลต่อการ

เติบโตของยอดขายปัจจุบัน สําหรับสินค้าประเภท แท็บเล็ต อปุกรณ์ บริการ และแล็ปท็อป ก็ยงัคงมีอตัราการเติบโตเช่นกนั เนืองจาก

บริษัทมีการปรับช่องทางการขายสินค้าโดยการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ลกูค้านิติบุคล และผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 

ผ่านจํานวนสาขาทีเพิมขึน และระบบการสงัซือสินค้าออนไลน์ (Online) ประกอบกับมีประเภทสินค้า และบริการทีหลายหลายรองรับ

ความต้องการของลกูค้า จึงยงัคงรักษาอตัราการเติบโตของยอดขายและกําไรได้อยา่งตอ่เนือง และคงทีในทกุไตรมาส 

ในปีนี บริษัทกําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจทีสําคญัหลายประการ เช่น การนําเสนอสินค้าทีมีคณุภาพดี การ

พฒันาระบบการให้บริการทีเป็นเลิศ และการทํางานเพือสร้างประสบการณ์ความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า รวมทงัการรักษาความเป็น

ผู้นําในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที สมาร์ทโฟน และสินค้าดิจิตอล ควบคู่ไปกับการเพิมส่วนแบ่งการตลาดในกลุม่สินค้าดงักลา่วด้วยการ

นําเสนอสินค้าและนวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ  อีกทงัยงัมีเป้าหมายทีจะขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า และบริการของบริษัทผ่าน

ช่องทางทีหลากหลาย เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือ การสงัซือสินค้าออนไลน์ (Online) ตลอดจนมีแผนการขยายฐาน

ลกูค้าเข้าสูก่ลุม่ลกูค้านิติบคุคล สถานประกอบการขนาดเล็ก สถานศกึษา หรือหนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยนําเสนอสนิค้าทงัที

เป็นอปุกรณ์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม และบริการวางระบบ  

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท ปรากฎตามรายงานประจําปี 2560 ซึงได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชุม 

จากนัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิมเติม ซึงไม่มีผู้ ใดสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะใดเพิมเติม 

มติ ทปีระชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 ตามทีเสนอ 
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วาระท ี3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560 

นายสรุะ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้กลา่วสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชี

สนิสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ให้ทีประชมุทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี 

ข้อมูลทางการเงนิทสีําคัญ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560 2559 2558 2560 2559 2558 

สินทรัพย์รวม 7,178 4,826 4,402 7,035 4,810 4,439 

หนสีินรวม 4,880 2,837 2,638 4,726 2,779 2,641 

สว่นของผู้ถือหุ้น 2,298 1,989 1,764 2,309 2,031 1,798 

รายได้รวม 22,584 17,212 14,992 22,248 17,123 14,971 

กําไรสทุธิ 609 407 268 578 416 292 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 0.51 0.34 0.26 0.48 0.35 0.29 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 7,178 ล้านบาท เพิมขนึจํานวน 2,352 ล้านบาท 

หรือ เพมิขนึ 48.7% เมือเทียบกบัปีก่อน โดยเหตผุลหลกัมาจากสินค้าคงเหลือทีเพมิมากขนึ 1,907 ล้านบาท 

หนีสินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนีสินรวมจํานวน 4,880 ล้านบาท ซึงเพิมขึนจํานวน 2,043 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นเพิมขนึ 72% เมอืเทียบกบัสนิปี 2559 เกิดจากเจ้าหนีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพือนํามาซอืสินค้า 

รายได้รวมสาํหรับปี 2560 เทา่กบั 22,584 ล้านบาท เพิมขนึจากปี 2559 เป็นจํานวน 5,400 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 

31.4% เนืองการจากเติบโตยอดขายของกลุม่สมาร์ทโฟน และแล็ปท็อปเป็นหลกั 

โดยมีปัจจยัทีสําคญัดงันี  

1. การเปิดตวัสินค้าใหม่โดยเฉพาะในไตรมาสที 4/2560 อาทิเช่น iPhoneX, iPhone8, Samsung Galaxy Note8 โดย

ตลาดให้การตอบรับทีดีเกินความคาดหวงั 

2. บริษัทได้รับสินค้าโดยตรงจาก Brand ตา่งๆ เช่น แบรนด์ Huawei ทเีริมสงัมาตงัแตป่ลายไตรมาสที 4/2560 ซงึจะช่วย

ให้สินค้ามีเพียงพอในการช่วยเพิมยอดขายและกําไร 

3. การเป็นพนัธมิตกบัทาง TRUE ในการจดัโปรโมชนัการเปิดเบอร์พร้อมรับสิทธิสว่นลดในการซือสินค้าภายในร้านของ

บริษัท ซงึยงัคงได้รับผลตอบรับอยา่งตอ่เนืองและเติบโตมากขนึในปีทีผ่านมา 

4. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช็อปช่วยชาติยงัมีต่อเนืองและได้รับผลตอบรับทีดีเนืองมาจากในช่วงดงักลา่วมี

สินค้าใหมอ่อกจําหนา่ย 

5. การขยายสาขาและช่องทางจําหน่ายภายใต้ multi-brand ทีอยู่ในความดูแลของบริษัท โดยสินปี 2560 บริษัทจะมี

จํานวนสาขาทงัรวมทงัสนิ 368 สาขา และถ้ารวมกบับริษัทยอ่ยจะมีสาขารวมทงัสนิ 436 สาขา 
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6. ช่องทางการจําหนา่ยสินค้าทาง B2B ยงัคงขยายอยา่งต่อเนืองโดยในปี 2560 ได้ขยายช่องทางการจําหน่าย สนิค้าไป

ยงัสว่นของ Education เพือตอบสนองกลุม่ลกูค้าทีเป็นวยัรุ่นและนักศึกษา รวมถึงกลุ่มสถาบนัการศึกษาต่างๆ เพือเสริมสร้างแบรนด์และ

ขยายตลาดให้ครอบคลมุกลุม่อืนๆ 

7. สาขาภายใต้แบรนด์ BKK ได้มีการพฒันาและปรับสินค้า ให้มีความหลากหลายและเพียงพอ 

8. E-Commerce บริษัทยงัคงวางแผนในการขยายธุรกิจช่องทางนี และยงัมีการเติบโตอยา่งต่อเนือง 

 บริษัทมีการจัดทําแผนการดําเนินงานในช่วงเทศกาลต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมสินค้าให้มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการในช่วงเทศกาล หรือเดือนทีมีความสามารถในการเพิมยอดขายมากยิงขนึ 

กําไรสทุธิสําหรับปี 2560 เท่ากับ 609 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.7% ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 

2559 ท ี406 ล้านบาท หรือ 2.4% ตอ่รายได้รวม คิดเป็นการเติบโต 49.8% 

ภายหลงัการนําเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินรวม

ของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปีทีได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชมุแล้วก่อนการประชมุ 

จากนนั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิมเติม ซงึมีผู้ เข้าประชุมสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี 

นายวสันต์  พงษ์พุทธมนต์ – ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี 

1. สนิค้าคงเหลือ ปี 2560 เทา่กบั 4,089.69 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขนึ 56.98% เนืองจากสาเหตใุด 

2. สินค้าคงเหลอื ช่วงระยะเวลาไตรมาสที 1/2561 เทียบกบั ไตรมาสที 4/2560 มีสนิค้าชนิดใดบางทีเพมิขนึ  

3. บริษัทมีการจดัการสต๊อกสนิค้าคงคลงั (Inventory Day) อยา่งไร 

 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 ชีแจงข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น ดงันี 

1. เนืองจากในช่วงระยะเวลา 2 ปีทีผ่านมาพบว่า ในช่วงเทศกาลวนัหยดุตา่งๆ ปริมาณสินค้าในสต๊อกไมเ่พียงพอต่อ

การจําหนา่ย จึงมีการวางแผนปริมาณสต๊อกสินค้าคงคลงัรองรับเหตกุารณ์ดงักลา่ว ประกอบกบัเป็นช่วงเวลาที Apple เปิดตวัสนิค้าใหม ่

ซงึเป็นช่วงเวลาทีคาบเกียวกนั 

2. สินค้าทีเพิมขึนหลกัๆ คือ iPhone สว่นสินค้าประเภทอืนยงัรักษาระดบัปริมาณสินค้าคงคลงัคงเดิม อย่างไรก็ตาม

อนาคตมีเป้าหมายทีจะขยายสาขาเพิมมากขนึจึงทําให้แนวโน้มทีปริมาณสินค้าคงเหลือจะต้องเพิมสงูขนึไปด้วย 

3. บริษัทมีการกําหนดอัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover day) อยู่ทีประมาณ 150 วัน ซึงอยู่ใน

ระดบัทีเพยีงพอ และเหมาะสมตอ่การบริหารจดัการสต๊อกสนิค้า 
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นายนิพันธ์  จิตตวรวานิช – ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามเกียวกบัการบริหารจดัการความล้าสมยัของสนิค้า      

  

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 ชีแจงข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น ดงันี 

บริษัทได้นําระบบ ITEC Stock ซึงเป็นระบบทีสามารถช่วยบริหารจัดการงานขายสินค้า และบริหารจดัการสินค้าคง

คลงัของสาขา โดยระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมลูการขายสนิค้าและความต้องการของลกูค้าแต่ละสาขารวมทงัสามารถตรวจสอบจํานวน

สินค้าคงเหลอืของแตล่ะสาขา ทําให้บริษัททราบความเคลือนไหวของสนิค้าและสามารถวางแผนและกําหนดปริมาณการสํารองสนิค้าใน

แตล่ะสาขาได้ ประกอบกบัมีการใช้กลยทุธ์ทางการตลาดและรายการสง่เสริมการขาย (Promotion) เพือช่วยกระตุ้นยอดขายและระบาย

สินค้าทีมีอยูก่่อนสนิค้าดงักลา่วจะเสือมความนิยม อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการตงัคา่เผือสินค้าล้าสมยั (Provision) ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 

ถึง 1 ปี ขึนอยู่กับประเภทของสินค้า หากการดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานทีวางไว้ การตงัค่าเผือสินค้าล้าสมยัดังกล่าวก็จะถือเป็น

รายจ่ายบวกกลบัมาเป็นกําไร  

 

  นายบุญชนะ ฐิตะเมธากลุ – ผู้ถอืหุ้น 

  สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี 

1. การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  ขอให้นําเสนอผลประกอบการ และเปอร์เซ็นต์การเติบโต แยกตามช่อง

ทางการจดัจําหนา่ยสนิค้า (Our Retail Channel) 

2. ผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจเฟรนไซส์ (Franchise) จะปรากฎอยูส่ว่นใดในงบการเงินบริษัท 

3. บริษัทมีแผนการขยายสาขาเพิมมากขนึ จะสง่ผลกระทบตอ่กลุม่ธุรกิจเฟรนไซส์หรือไม ่

 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

  ชีแจงข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น ดงันี 

1. สําหรับการการนําเสนอผลประกอบการและเปอร์เซ็นต์การเติบโตแยกตามกลุ่มธุรกิจนนั อาจส่งผลกระทบต่อ

ข้อมลูความลบั และแผนกลยทุธ์ของบริษัท อยา่งไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นต้องการทราบผลประกอบการของแตล่ะกลุม่ธุรกิจสามารถดไูด้จาก

ลกัษณะการประกอบธุรกิจแยกตามหนว่ยธุรกิจ 

2. รูปแบบการดําเนินธุรกิจในกลุม่เฟรนไซส์จะมีลกัษณะการขายสินค้าแบบฝากขาย (Consignment) ผู้ประกอบการ

ต้องขออนมุตัิวงเงินคําประกนัทางธนาคารก่อน ปัจจบุนับริษัทดําเนินธุรกรรมการออกวงเงินคําประกนักบัธนาคารกสกิรไทย จึงทําให้ไม่มี

ประเด็นปัญหาเรืองหนีสญู ประกอบกบัเฟรนไซน์สาขาสว่นใหญ่อยู่ตา่งจงัหวดัเน้นรูปแบบการขายสินค้าทางออนไลน์ ทีเป็นกลุม่สินค้า

ขายดี (Hot item) ซึงส่งผลดีกับบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลงัทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยปัจจุบันมีส่วนต่างของกําไร 

(Margin) อยูท่ีประมาณ 2% จากเดิม 3% แตใ่นอนาคตอาจมีการเจรจาตอ่รองกบัซบัพลายเออเพอืให้ได้สว่นตา่งกําไรทีดียิงขนึ 

3. การขยายสาขาเพิมไมม่ผีลกระทบตอ่กลุม่ธุรกิจเฟรนชาย เนืองจากบริษัทลงทนุเฉพาะตวัสนิค้าเทา่นนั 

มติ ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสินสดุ ณ 

วนัท ี  ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดงัน ี
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เห็นด้วย จํานวน 845,417,141 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

วาระท ี4 พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล จากผลการดาํเนินงานสินสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560 

นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้แถลงต่อทีประชุมว่า จากงบการเงินรวมสําหรับรอบปีบญัชีสินสดุ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัทมีกําไรสทุธิเป็นจํานวนรวมทงัสิน 608,669,453 บาท และ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 577,627,971 บาท และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2536 

มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 50 กําหนดวา่บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน และมาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ  47 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเทา่นนั และห้ามจ่ายเงินปันผลใน

กรณีทบีริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่

นอกจากนี บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิภายหลงัการหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท

อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายทีกําหนดไว้ได้ โดยจะขึนอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทาง

การเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพือบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

ดงันนั ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นในอตัราหุ้น 0.35 บาทต่อหุ้น (สามสิบห้าสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน 1,200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทงัสิน 420,000,000 บาท คิด

เป็นอตัราเงินปันผลทีจ่ายเทียบกับกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 72.70 ซึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิน 

ปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัททีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 3 พฤษภาคม 2561 ซึงเป็นวันที

คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้ นทีจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นในวนัที 23 พฤษภาคม 2561 

จากนัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิมเติม ซึงไม่มีผู้ ใดสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะใดเพิมเติม 

มติ ทปีระชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท 

รวมเป็นเงินทงัสนิ 420,000,000 บาท ตามรายละเอยีดทีนําเสนอด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 
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เห็นด้วย จํานวน 845,417,141 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

วาระท ี5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

ก่อนเริมพจิารณาวาระการประชมุนี นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้แจ้งวา่ เพือให้เป็นไปตามแนว

ปฏิบัติทีดีของนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี กรรมการทีต้องออกตามวาระ จะออกจากห้องประชุม โดยมี นายสรุะ คณิตทวีกุล 

นางสาวอารี ปรีชานุกูล นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม และขอมอบหมายให้นายคัชพล จุลชาต ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้กลา่วรายงาน 

นายคชัพล จลุชาต ได้แจ้งวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อ 17 กําหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง จะต้องมีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม 

(1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) 

กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนนัอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึง

กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในครังนมีีรายชือดงัต่อไปนี 

1 นายสรุะ  คณิตทวีกุล   กรรมการ 

2 นางสาวอารี  ปรีชานกุลู   กรรมการ 

3 นางสาววรีภรณ์ อดุมคณุธรรม  กรรมการและกรรมการอิสระ 

รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทงั 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสือเชิญประชมุทีได้จดัสง่ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ (สงิทสีง่มาด้วยลาํดบัท ี4)  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคณุสมบตัิของ

กรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึงต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นผู้ทีมีความเหมาะสมด้าน

คณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาทีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษัท 

และกรรมการทงั 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดทีมีส่วนแข่งขนั

กับการดําเนินงานของบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทีอาจมี

ความขดัแย้ง และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็นอสิระ คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทงั 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตงักลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก

วาระหนงึ 



 

[11/19] 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ ตาม

กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีเพือเข้ารับการเลือกตงัเป็น

กรรมการเสนอชือบคุคลทีเหมาะสมเข้ารับการเลอืกตงัเป็นกรรมการบริษัท 

จากนัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิมเติม ซึงไม่มีผู้ ใดสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะใดเพิมเติม 

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการเลือกตงักรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึงโดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบคุคล 

มติ ทปีระชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิการเลอืกตงักรรมการดงักลา่วข้างต้น ซงึเป็นกรรมการทีต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงดงันี 

(1) นายสรุะ  คณิตทวีกลุ 

เห็นด้วย จํานวน 829,265,841 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.0930 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 16,121,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.9070 

งดออกเสียง จํานวน 30,000 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

      

(2) นางสาวอารี  ปรีชานกุูล  

เห็นด้วย จํานวน 818,946,407 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.8724 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 26,440,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.1276 

งดออกเสียง จํานวน 30,500 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

      

(3) นางสาววรีภรณ์ อดุมคณุธรรม 

เห็นด้วย จํานวน 803,431,941 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.0372 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 41,955,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 4.9628 

งดออกเสียง จํานวน 30,500 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

      

 



 

[12/19] 

วาระที 6 พิจารณาและอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

นายสรุะ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้มอบหมายให้นายคชัพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้กลา่วชีแจงรายละเอียดในวาระนีตอ่ทีประชมุ 

นายคัชพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชีแจงว่า คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิง

กับบริษัทอืนทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจทีใกล้เคียงกัน รวมทังผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของ

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการทีบริษัทกําหนดนนัอยู่ในอตัราใกล้เคียงกบัค่าเฉลีย

โดยรวมของตลาด 

ภายหลงัการชีแจง ได้เสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2561 

โดยให้จ่ายในรูปของคา่ตอบแทนรายเดือนและบําเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) คา่ตอบแทนรายเดือน 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/เดือน 

กรรมการ 20,000 บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 

หมายเหตุ . บริษัทไมม่นีโยบายจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเทา่นัน 

(2) บําเหน็จกรรมการ จํานวน 2,100,000 บาท โดยจ่ายสาํหรับกรรมการอิสระเทา่นนั 

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในครังนีคณะกรรมการได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุด

ยอ่ยของบริษัท โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วจะได้รับคา่ตอบแทนตามรายละเอียดทีกําหนดข้างต้น จากนนั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพมิเติม ซงึไมม่ีผู้ใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะใดเพิมเติม 

มติ ทปีระชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตามทีเสนอข้างต้น

ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุทงัหมด ดงันี 

เห็นด้วย จํานวน 816,887,741 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.6253 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 28,499,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.3711 

งดออกเสียง จํานวน 30,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0035 

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

 



 

[13/19] 

วาระท ี7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

นายสรุะ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้มอบหมายให้นายคชัพล จุลชาต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กลา่ว

ชีแจงรายละเอียดในวาระนีตอ่ทีประชมุ 

นายคชัพล จุลชาต กรรมการตรวจสอบได้กลา่วชีแจงวา่ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบตัิของผู้สอบ

บญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชีแล้ว  มีความเห็น

และเสนอให้แต่งตงั นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4474 หรือนายพงษ์ทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เลขที 7795 หรือนายชยัศิริ เรืองฤทธิชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  4526 หรือนายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3977 

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึงเป็นผู้ทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีทีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ให้

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอืนของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั 

ทําหน้าทีแทน ทงันี ผู้สอบบญัชีทีเสนอชือแตง่ตงัให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปีนี เป็นการปฏิบติัหน้าทีผู้สอบบญัชีปีที 

3 และเสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนคา่สอบบญัชีประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน  4,481,250  บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอืนๆ 

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอืน ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

จากนัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิมเติม ซึงไม่มีผู้ ใดสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะใดเพิมเติม 

ทีประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตงัผู้สอบบญัชี และการกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2561 ตามรายละเอียดทีนําเสนอ  

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตังผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี ตาม

รายละเอยีดทีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย จํานวน 758,029,641 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 89.6421 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 87,588,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 10.3579 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

 



 

[14/19] 

วาระท ี8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 3. ของบริษัท 

นายสรุะ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้กลา่วชีแจงวา่ สืบเนืองจากบริษัทมีการนําเข้ามือถือมาจําหน่ายใน

ประเทศ และจะต้องดําเนินการขออนญุาตต่อสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) เพือความชัดเจน บริษัทจึงต้องดําเนินการเพิมวตัถุประสงค์เรืองดงักล่าวอีกจํานวน 3 ข้อ รายละเอียดปรากฏตาม

หนงัสือเชิญประชุมทีนําสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี 

ข้อ (29)   ประกอบกิจการซือ  นําเข้า  จดัหา  ขาย  จําหนา่ย  เครืองโทรศพัท์  เครืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ และอปุกรณ์

ทเีกียวข้อง 

ข้อ (30)   ประกอบกิจการค้าโทรศพัท์เคลอืนที อุปกรณ์ อะไหล ่และสินค้าอืน ๆ ทีเกียวข้องกบัโทรศพัท์ เคลือนที

รวมถึงอุปกรณ์อะไหล่  ตลอดจนการค้าส่งและค้าปลีกซึงผลิตภัณฑ์ทีอยู่ในรูปของข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดิจิตอล ทีใช้ประกอบกับ หรือเกียวเนืองกบัโทรศพัท์เคลือนทีและอปุกรณ์ รวมทงั

ข้อความ ภาพ เสียงเพลง หรือสญัญาณตา่ง ๆ เกมส์ และผลติภณัฑ์อืนทเีป็นแบบเดียวกนัหรือคล้ายคลงึ

กนั 

ข้อ (31)   ประกอบกิจการเกียวกับระบบสือสารและโทรคมนาคม  เพือนําเข้าและขายตลอดจนดําเนินการ 

ใด ๆ ทเีกียวข้องกบัโทรคมนาคมทงัหมด 

ทงัน ีวตัถปุระสงค์ฉบบัใหมข่องบริษัท จะมีทงัหมด 31 ข้อ และการแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ  ของบริษัท

ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ดงันี 

"ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002" 

นอกจากนี เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้บุคคลทีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเกียวเนืองกบัการแก้ไขถ้อยคําหรือข้อความในเอกสาร รายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอตา่งๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพือให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสงัของนายทะเบียนใน

การยนืจดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมวตัถปุระสงค์ และหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

จากนัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิมเติม ซึงไม่มีผู้ ใดสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะใดเพิมเติม 

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิอนมุตัิแก้ไขเพิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทข้อ (29), (30) 

และ (31) และการแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ  ของบริษัท ตามรายละเอยีดทีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี 
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เห็นด้วย จํานวน 845,617,641 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

วาระท ี9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัท  

นายสรุะ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้กล่าวชีแจงว่า สืบเนืองจาก คําสงัหวัหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที 21/2560 เรืองการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัลงวนัที 4 เมษายน  ให้

ยกเลิกมาตรา 100 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 เกียวกบัการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึงบริษัท

ได้มีการกําหนดเรืองดงักว่าวไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขข้อบงัคบัให้สอดคล้องกบัคําสงัฉบบัดงักลา่ว  

นอกจากนี ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที /  เรืองการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิคกส์ ได้

กําหนดให้สามารถจดัประชมุผา่นสอือิเล็กทรอนิคส์ได้ด้วย แตผู่้ เข้าร่วมประชุมทกุคนต้องอยู่ในราชอาณาจกัร บริษัทจึงประสงค์จะแก้ไข

เพิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทให้สอดคล้องกบัการแก้ไขดงักลา่ว โดยรายละเอียดข้อบงัคบัทีขอแก้ไข ปรากฎตามหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือ

หุ้นซงึได้นําสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว ดงันี 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ 

ข้อ 26. การประชมุคณะกรรมการของบริษัท ให้จดัขึน ณ 

ท้องทีอันเป็นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียง หรือ ณ ทีอืนใดตามทีประธานกรรมการ หรือผู้ ซึง

ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 26. การประชมุคณะกรรมการของบริษัท ให้จดัขึน ณ 

ท้องทีอันเป็นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียง หรือ ณ ทีอืนใดตามทีประธานกรรมการ หรือผู้ ซึง

ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด หรือ

ประธานกรรมการจะกําหนดให้จัดการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการ หรือผู้ ซงึได้รับมอบหมาย จดัส่งหนังสือนัดประชุม

ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่

ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืน และกําหนดวันนัด

ประชมุเร็วกวา่นนัก็ได้  

ในกรณีทีกรรมการตงัแต่สองคนขึนไปร้องขอให้มีการเรียก

ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันนัด

ประชมุภายในสิบสี (14) วนันับแต่วนัทีได้รับการร้องขอเช่น

วา่นนั 

ข้อ 27. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการไมว่า่จะเป็นการ

ประชมุด้วยตนเองหรือโดยการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซงึได้รับมอบหมาย จดัส่งหนังสือ

นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน

ประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพือรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืน และ

กําหนดวนันัดประชมุเร็วกวา่นนัก็ได้ ทงันี หากการประชมุใน

คราวนันเป็นการประชุมผ่านสืออิ เล็กทรอนิกส์  บ ริษัท

สามารถจดัสง่หนงัสือเชญิประชมุโดยจดหมายอเิล็กทรอนิกส์

ก็ได้  
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ในกรณีทีกรรมการตงัแต่สองคนขึนไปร้องขอให้มีการเรียก

ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันนัด

ประชมุภายในสิบสี (14) วนั นับแต่วนัทีได้รับการร้องขอเช่น

วา่นนั 

ข้อ 28. ในการประชมุคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมด จึง

จะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีประชมุ หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ให้กรรมการซงึมาประชมุเลือก

กรรมการคนหนึงขึนเป็นประธานในทีประชมุ 

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึงเป็นการประชุม

ด้วยตนเองหรือโดยการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง

ประกอบด้วยกรรมการไม่ น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน

กรรมการทงัหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชมุ

ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการทีเข้าร่วมประชุมทังหมด

จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทีเข้าร่วมประชุม

จํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในสามขององค์ประชมุจะต้องอยู่ในที

ประชมุแหง่เดียวกนั และจะต้องกระทําผ่านระบบควบคมุการ

ประชุมทีมีกระบวนการรักษาความมันคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทังเสียงและภาพ 

(แล้วแตก่รณี) ของกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนตลอดการ

ประชุม รวมทงัข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ทีเกิดจากการ

บัน ทึกดังกล่ าว  แล ะระบ บ ควบ คุมการป ระ ชุมต้ องมี

องค์ประกอบพืนฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร เรือง มาตรฐานการรักษาความ

มันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

2557 รวมถึงทีจะมแีก้ไขเพิมเติม 

ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีประชมุ หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ให้กรรมการซงึมาประชมุเลือก

กรรมการคนหนึงขึนเป็นประธานในทีประชมุ 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือ

หุ้ นอย่างน้อยปีละหนึงครัง การประชุมเช่นว่านีให้เรียกว่า 

“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึน

ภายในสี (4) เดือนภายหลงัวนัสินสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืน ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร หรือเมือผู้ ถือหุ้นซงึมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

หนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้ นทีจําหน่ายได้ทังหมด หรือ

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือ

หุ้ นอย่างน้อยปีละหนึงครัง การประชุมเช่นว่านีให้เรียกว่า 

“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึน

ภายในสี (4) เดือนภายหลงัวนัสินสดุรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืน ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้ นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้ นนับ

รวมกันได้ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นที
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จํานวนผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน ซึงมีหุ้ นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้ นที

จําหน่ายได้ทงัหมดเข้าชือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้อง

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือ

ร้องขอนันจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพือการใดไว้ให้

ชดัเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึง (1) เดือน

นบัแตว่นัทีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

จําหน่ายได้ทงัหมดเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรืองและ

เหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

ภายในสีสิบห้า (45) วนันบัแตว่นัทีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น    

ในกรณีทคีณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในสีสิบห้า 

(45) วันนับ แต่วันที ได้ รับหนังสือจากผู้ ถือหุ้ น  ผู้ ถือหุ้ น

ทงัหลายซึงเข้าชือกันหรือผู้ ถือหุ้นอืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้น

ตามทีบงัคบัไว้นันจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีสิบห้า (45) 

วนันับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้

ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นทึคณะกรรมการเป็นผู้ เรียก

ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นทีเกิด

จากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม

สมควร ทงันี หากจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบ

เป็นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ผู้ ถือหุ้ นทงัหลายซึงเป็นผู้

ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือหหุ้ นในครังนันจะต้องร่วมกัน

รับผิดชอบชดใช้คา่ใชจ่า่ยทีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุใน

ครังนนัให้แก่บริษัท 

จากนัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิมเติม ซึงไม่มีผู้ ใดสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะใดเพิมเติม 

ทีประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท

ตามรายละเอียดทีนําเสนอ 

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 26, 27, 28 และ 35 

ตามรายละเอียดทีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 

เห็นด้วย  จํานวน 845,617,641 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสีย  จํานวน 0 เสยีง   

วาระท ี10 พิจารณาเรืองอนื ๆ  

ประธานฯ ได้แจ้งทีประชุมว่า ได้นําเสนอระเบียบวาระเสร็จสนิลงแล้ว ทงันี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเสนอให้

พิจารณาเรืองอนืๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ทีประชุมซกัถามหรือเสนอแนะในเรืองทวัๆ ไปได้ ปรากฎว่ามีผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม

ข้อมลูและให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรืองต่างๆ ซงึประธานและฝ่ายบริหาร ได้ชีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยสรุปได้ ดงันี 



 

[18/19] 

นายวสันต์  พงษ์พุทธมนต์ – ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี 

1. เปา้หมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปี  

2. ตามทีบริษัทได้รับสิทธิในการบริหารร้านค้าปลีกของทรู (TRUE by Comseven) จํานวนทงัสนิ 166 สาขา ณ วนัที

31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 68 สาขา มีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม่ 

3. อปุสรรค์ททีําให้บริษัทไมส่ามารถบริหารจดัการสาขาของทรูตามสิทธิคืออะไร 

4. บริษัท โนวสั อินทิเกรชนั จํากดั (Novas) ดําเนินธุรกิจเกียวกบัอะไร 

5. บมจ.คอมเซเวน่ ถือหุ้นใน บจ.โนวสั อนิทิเกรชนั กีเปอร์เซ็นต์ และมีทนุจดทะเบียนเทา่ไหร่ 

 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

ชีแจงข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น ดงันี 

1. สําหรับปี 2561 บริษัทกําหนดเปา้หมายทสีําคญัในการดําเนินธุรกิจ คือ การขยายสาขา เพิมช่องทางการจําหนา่ย

สินค้า การนําเสนอสินค้ารุ่นใหม ่และนวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  อยา่งไรก็ตามในปี 2561 ยงัคงรักษาระดบัการเติบโตของรายได้และ

กําไรในทิศทางทดีี 

2. การได้รับสิทธ์ในการบริหารร้านค้าปลีกของทรู จํานวนทังสิน 166 สาขา มีระยะเวลาการดําเนินการ 3 ปี ซึง

สญัญาจะสินสดุลงกลางปี 2561 นนัหากทางบริษัทไม่ได้เข้าดําเนินการบริหารสาขาตามจํานวนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในเรืองของ

คา่ปรับ และทางกฎหมายแตอ่ยา่งใด  

3. เนืองจากบริษัทมีจดุแข็งในเรืองของการขายสนิค้า แตปั่จจบุนัลกูค้าทีเข้ามาใช้บริการร้านค้าของทรูสว่นใหญ่เป็น

การทําธุรกรรมประเภทจ่ายชําระเงิน โดยขณะนีทางบริษัท และทรูอยูร่ะหวา่งการปรับกระบวนการการทํางานร่วมกนั เพือให้การเข้าไป

บริหารสาขาดงักลา่วตรงตามวตัถปุระสงค์ของการเข้าไปบริหารร้านค้าปลีกของทรูคือการจําหนา่ยสนิค้า 

4. บริษัท โนวสั อินทิเกรชนั จํากัด ประกอบธุรกิจให้บริการวางแผลและจดัจําหน่ายสินค้าไอที วางระบบเครือข่าย

การบริการและโซลชูนัเพือธุรกิจ มีกลุม่เป้าหมาย คือ ลกูค้าทีเป็นนิติบคุคล และสถานประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  

5. บมจ.คอมเซเวน่ ถือหุ้นใน บจ.โนวสั อินทิเกรชนั 99.99 เปอร์เซ็นต์ และมีทนุจดทะเบียน 15 ล้านบาท 

 

นายนิพันธ์  จิตตวรวานิช – ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี 

1. กลยทุธ์การดําเนินงานทมีีอิทธิพลตอ่การเติบโตของบริษัทมีอะไรบ้าง  

2. ปัจจุบนัค่ายมือถือ (Operator) ต่างๆ นําเสนอโปรโมชนัเปลยีนแพ็คเก็จค่าบริการโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ท หรือ

ย้ายคา่ยมือถือ รับสว่นลดคา่เครืองโทรศพัท์ราคาถกู บริษัทมีกลยทุธ์อยา่งไรทีจะทําให้ลกูค้าเข้ามาซือเครืองเปลา่กบัทางร้านค้า  

3. ป้จจบุนัสว่นแบ่งตลาดในกลุม่สินค้าประเภทโทรศพัท์เคลอืนท ี(Smart Phone) มีสดัสว่นกีเปอร์เซ็นต์ สินค้ากลุม่

ไอทีมีกีเปอร์เซ็นต์ คูแ่ข่งทสีําคญัคือใคร และบริษัทมีกลยทุธ์ในการตอ่สู้อยา่งไร 
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นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

ชีแจงข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น ดงันี 

1. ในสภาวะการณ์ทีมีการแขง่ขนักนัในทางธุรกิจ บริษัทมีกลยทุธ์การดําเนินงานหลากหลาย มีการกระจายรายได้ใน

กลุม่ธุรกิจต่างๆ มีสินค้าทีหลากหลายตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพิมช่องทางการจําหนา่ยสินค้าทีสามารถเข้าถึงกลุม่ลกูค้าที

หลากหลาย ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีใหม ่ๆ ในการดําเนินงาน  

2. บริษัทซือเครืองเปล่าจากผู้ จําหน่ายโดยตรงไม่ได้ซือผ่านผู้ประกอบการค่ายมือถือ (Operator) รายใด ดังนัน

ต้นทุนราคาเครืองเปล่าจึงไม่แตกต่างกัน โดยทีผ่านมาลูกค้าส่วนใหญ่ประมาณ 70% มีความประสงค์ทีจะซือเครืองเปล่าโดย

ไมป่ระสงค์ทจีะเปลยีนแพ็คเก็จคา่โทรศพัท์ หรือ ย้ายค่ายมือถือ แต่หากประสงค์เปิดเบอร์เพิมทางบริษัทก็จะมีสว่นแบ่งรายได้จากการ

จําหนา่ยซิมเพมิขนึ 

3. ส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มสินค้ากลุ่มไอที มีสดัส่วนอยู่ทีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ สินค้ากลุ่มโทรศัพท์เคลือนที 

(Smart Phone) มีสดัสว่นอยูท่ีประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ในกลุม่โทรศพัท์เคลือนทบีริษัทยงัไมใ่ชผู่้ นําทางการตลาดแตม่อีตัราการเติบโตทีมี

แนวโน้มดีขึนเรือย ๆ โดยหากเป็นสินค้าในกลุม่ Apple บริษัทยงัคงเป็นอนัดบัหนึง สําหรับกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ทางบริษัทมอบ

เพยีงวา่เราจะสามารถเติบโตไปในทิศทางใดมากกวา่ เนืองจากแตล่ะกลุม่สนิค้าก็จะมีจดุแข็งในการดําเนินธุรกิจทแีตกตา่งกนั 

 หลงัจากทฝ่ีายบริหารได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชุมและขอบคณุผู้ถือหุ้นทีได้

สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์อยา่งยิงตอ่บริษัท 

  ปิดประชมุ เวลา 15.52 น. 

 

 

(ลงชือ)  ประธานทีประชมุ 

 (นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ)  

 

 

(ลงชือ) 

 เลขานกุารบริษัท/ 

ผู้บนัทกึรายงานการประชุม 

 (นางสาวศศิภา สวา่งไสว)  

 


