รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ของ
บริษัท คอมเซเว่ น จํากัด (มหาชน)
วัน สถานที� และเวลา
ประชุมเมื�อวันที� 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุมของบริ ษัท ชั �น 3 เลขที� 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวง
บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
กรรมการที�เข้ าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
นายสุระ คณิตทวีกลุ
นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
นางสาวอารี ปรีชานุกลู
นายคงศักดิ� บรรณาสถิตย์กลุ
นางสาววรี ภรณ์ อุดมคุณธรรม
นายคัชพล จุลชาต

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 7 คน จากกรรมการทั �งหมดจํานวน 7 คน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100
ผู้บริหารที�เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวศศิภา สว่างไสว
2. นางวาสนา พงศ์แสงลึก
3. นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
4. นายกําลังพล ตันติวฒ
ั นพานิช
5. นายชวินทร์ ศิวะอัญชลีกลุ
6. นางสาวปิ ยพร บรรดาศักดิ�

เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที�ปฏิบตั ิการ สายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที�ปฏิบตั ิการ สายงานธุรกิจค้ าปลีก
ผู้จดั การแผนกบัญชี
ผู้จดั การแผนกบัญชีบริ หาร
ผู้จดั การแผนกตรวจสอบภายใน

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื�นๆ
1. ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอส จํากัด จํากัด
2. นางสาวมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย
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เริ� มการประชุม
ก่อนเริ� มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวอิศราภรณ์ วระคงสุวรรณ ผู้ดําเนินการประชุม ได้ แจ้ งว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 1,652 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั � �น 836,907,638 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 69.7423 ของจํานวน
หุ้นที�จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
�
ษัท (หุ้นของบริ ษัทที�จําหน่ายได้ แล้ วมีจํานวนทังสิ
� �น 1,200,000,000 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นางสาวอิ ศ ราภรณ์ วระคงสุว รรณ ผู้ดํา เนิ น การประชุม กล่า วชีแ� จงเกี� ย วกับ วิธี การ
ดําเนินการประชุมและขั �นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี �
1. ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที�ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนประชุมแต่ละท่าน จะ
ได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
2. การประชุมพิจารณาเรื� องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ และ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาํ หรับวาระนั �น กรณีที�ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้ องการซักถามหารือแสดง
ความเห็น กรุณายกมือขึ �นและขอให้ ทา่ นแจ้ งชื�อและนามสกุล และในกรณีที�ทา่ นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรุ ณาแจ้ งชื�อผู้ถือหุ้นที�ทา่ นรับมอบ
ฉันทะมาให้ ที�ประชุมทราบด้ วยทุกครัง�
3. ภายหลังที�ได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ผู้ถือหุ้น ท่านใดที�ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด
ขอให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที�ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที�ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที�ของบริ ษัท ทังนี
� � เพื�อความสะดวกและ
รวดเร็ วในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที�ของบริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที�ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และตามด้ วยบัตรลงคะแนน
ของผู้ถือหุ้นที�งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที�ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ �นเพื�อให้ เจ้ าหน้ าที�จัด เก็บตามลําดับ ทัง� นี �
สําหรับวาระที� 5 เรื� องการเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั �งเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ
งดออกเสียง เพื�อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื�อกรรมการที�ได้ รับการเสนอชื�อเป็ นรายบุคคล
ทังนี
� � กรณีดงั ต่อไปนี � จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
(1) บัตรลงคะแนนที�มีการทําเครื� องหมายมากกว่า 1 ช่อง
(2) บัตรลงคะแนนที�มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื�อกํากับ
(3) บัตรลงคะแนนที�ลงเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที�มีอยู่
หากผู้ถือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื�อกํากับทุกครัง� บริ ษัทจะนับ
บัตรเสียเป็ นคะแนนเสียงในวาระนั �นๆ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึง� หุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที�มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสทิ ธิ
ออกเสเยงลงคะแนนในวาระนั �นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้ นวาระที� 2 ซึง� เป็ นวาระแจ้ งเพื�อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนวาระ 1 3 4
5 และ 7 ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง� มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที� 6 ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหุ้นที�มาประชุม ส่วนวาระที� 8 และวาระที� 9 ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึง� มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที�ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าว
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นันหั
� กออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
�
�เข้ าร่วมประชุม ส่วนที�เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที�ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนั �นๆ ทังนี
� � ในกรณี
ที�ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื�น ให้ ถือว่าที�ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทั �งนี � เพื�อมิให้
เป็ นการเสียเวลาระหว่างที�รอการนับคะแนนเสียงจะให้ พิจารณาวาระถัดไป
หากบริ ษัทได้ มีการแจ้ งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที�ประชุมในวาระใดไปแล้ ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียง
ย้ อนหลังในวาระก่อนหน้ าได้ โดยผู้ถือหุ้นที�เข้ ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะวาระที�ยงั ไม่ได้ แจ้ ง
มติตอ่ ที�ประชุมเท่านั �น และเพื�อมิให้ เป็ นการเสียเวลาระหว่างที�รอการนับคะแนนเสียงจะให้ พิจารณาวาระถัดไป
6. เพื�อให้ การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้ องตามหลักการกํากับดูแลกิจการ บริ ษัทจะเก็ บบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที�เห็นด้ วยเพื�อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคืนให้ เจ้ าหน้ าที�หลังเลิกประชุม
แล้ ว กรณีผ้ ถู ือหุ้นที�ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ สง่ บัตรลงคะแนนคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที�ด้วยเช่นกัน
นางสาวอิศราภรณ์ วระคงสุวรรณ ผู้ดําเนินการประชุม ได้ กล่าวเชิญ ตัวแทนผู้ถือหุ้นร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับ
คะแนนจํ า นวน 2 ท่ า น แต่ เนื� อ งจากมี ผ้ ูถื อ หุ้น อาสาสมัค รทํ า หน้ า ที� เป็ น สัก ขี พ ยานในการนับ คะแนนเพี ย ง 1 ท่ า น จึ ง เรี ย นเชิ ญ
นางสาวมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย และ คุณธนทัศน์ ธนีสนั ต์ ผู้ถือหุ้น เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนครัง� นี �
นายศิริพงษ์ สมบัติ ศิริ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที�ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว ประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดประชุม และเข้ าสูร่ ะเบียบวาระ
การประชุม โดยมอบหมายให้ นายสุระ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร เป็ นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดแต่ละวาระต่อที�ประชุม
วาระที� 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560

นายสุระ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร ได้ กล่าวเสนอให้ ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง� ประชุมเมื�อวันที� 20 เมษายน 2560 และได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลาที�กําหนด โดยได้ นําขึ �นบนเว็บไซด์ของบริ ษัท เพื�อเปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว� ไปแล้ ว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ าน
หรื อขอแก้ ไข ซึง� ทางคณะกรรมการได้ พจิ ารณาแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตรงมติของที�ประชุมผู้ถือหุ้น
จากนัน� ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้ อคิ ด เห็นเพิ�มเติม ซึ�ง ไม่มี ผ้ ูใดสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะใดเพิ�มเติม
มติ ที�ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ตามที�
เสนอด้ วยคะแนนเสียง ดังนี �
เห็นด้ วย
จํานวน 845,390,640
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จํานวน 0
เสียง
บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง
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วาระที� 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560

นายสุ ร ะ คณิ ตทวี กุ ล ประธานเจ้ าหน้ าที� บ ริ ห าร ได้ กล่ า วรายงานเกี� ย วกั บ Anti-Corruption & Corporate
Governance ก่อนสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี �
บริ ษัทมีความมุ่งมั�นที�จะดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ บริ ห ารงานด้ วยความโปร่ งใส สอดคล้ องตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที�ดี สําหรับการประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน�
รอบปี ที� ผ่ า นมา บริ ษั ท มี ก ารพั ฒ นากระบวนการ และเตรี ย มความพร้ อมโดยการจัด ให้ มี บุค ลากรที� มี ค วามรู้
ความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที�ของคณะกรรมการ เพื�อให้ มนั� ใจว่า คณะกรรมการมีความรู้ และเข้ าใจเป็ นอย่างดีในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที� ตลอดจนดําเนินการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมื�อวันที� 26 มิถนุ ายน
2560
สําหรับแผนการดําเนินงาน อยูร่ ะหว่างการจัดทําแบบประเมินตนเองเกี�ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน� ที�จดั ทํา
ขึน� โดยสมาคมส่งเสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) เพื� อประเมิ น จุ ดแข็ ง ความครบถ้ ว น ประสิ ท ธิ ผลของนโยบายตลอดจน
กระบวนการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน� ของบริ ษัท และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
ภายหลังการชีแ� จง ได้ กล่าวสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในรอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2560 ที�ผา่ นมา ให้ ที�ประชุมทราบ ดังนี �
ปั จจุบนั ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้ ทั �งหมด 4 ประเภท ดังนี �
1) ธุรกิจค้ าปลีก (Retail)
2) ธุรกิจบริ การ (Service)
3) ธุรกิจเชิงพาณิชย์ (B2B)
4) ธุรกิจค้ าปลีกออนไลน์ (Online)
ณ วัน ที� 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท มี ร้านจํ า หน่ า ยสิ น ค้ าทัง� สิ น� 434 สาขา ครอบคลุม พื น� ที� ทั�ว ประเทศ ทัง� ใน
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี �
ประเภทร้ านค้ า

ชื�อร้ าน

จํานวนสาขา
(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560)

1. ร้ านจําหน่ายสินค้ าที�เกี�ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้ อง

Banana IT
Banana Mobile
Brand Shop
BKK Shop
Studio 7
iCare
True
U Store
SHOTPRO

161
16
23
40
90
26
68
8
2

2. ร้ านจําหน่ายสินค้ าประเภทโทรศัพท์เคลื�อนที�และอุปกรณ์เสริ ม

3. ร้ านจําหน่ายสินค้ า ศูนย์ซอ่ มและบริการสินค้ า
4. ร้ านจําหน่ายกล้ อง และแก็ดเจ็ต
รวม

434
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ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 ที�ผ่านมาบริ ษัทยังคงรักษาอัตราการเติบโต
ของธุรกิจได้ อย่างต่อเนื�องและสามารถขยายธุรกิจได้ ตามแผนงานที�วางไว้ โดยมีรายได้ รวมจํานวน 22,584 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ�มขึ �น
31% และมีกําไรสุทธิ 608 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ�มขึ �น 49%
ในปี 2560 บริ ษั ทยังคงรักษาอัตราการเติบโตของผลประกอบการได้ อย่างต่อเนื�อง โดยมีจํานวนลูกค้ าที�ซื �อสินค้ า
ทังสิ
� �น 2.7 ล้ านคน หากนับเป็ นจํานวนชิ น� ขายไปทัง� สิ �นเท่ากับ 6.5 ล้ านชิน� โดยมี ยอดขายจากสาขาเดิ มเพิ�มขึน� (Same Store Sale
Growth) 18% ยอดเฉลีย� ขายต่อบิลเพิ�มขึ �น 16%
บริ ษัทใช้ กลยุทธส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) เพื�อเพิ�มกําไรให้ มากยิ�งขึ �น โดยในปี ที�ผ่านมาบริ ษัทมีการจัดแบ่ง
หมวดหมู่สิน ค้ า เป็ น โทรศัพ ท์ เคลื�อ นที� (Mobile Phone) แท็บ เล็ ต (Tablet) อุป กรณ์ (Accessories) บริ ก าร (Service) แล็ป ท็ อ ป
(Laptop Desktop) และวิเคราะห์อตั ราการเติ บโตของสินค้ าแต่ละหมวดหมู่ เพื�อนําไปสู่การบริ หารจัดการหมวดสินค้ าที�มียอดขายที�ดี
และสามารถเพิ�มกําไรมากยิ�งขึ �น
โดยจะเห็นได้ ว่า กลุ่มสินค้ าประเภทโทรศัพท์เคลื�อนที�มีสดั ส่วนเพิ�มร้ อยละ 49 ซึ�งเป็ นปั จจัย สําคัญที�ส่งผลต่อการ
เติบโตของยอดขายปั จจุบัน สําหรับสินค้ าประเภท แท็บเล็ต อุปกรณ์ บริ การ และแล็ปท็อป ก็ยงั คงมีอตั ราการเติบโตเช่นกัน เนื�องจาก
บริ ษัทมีการปรับช่องทางการขายสินค้ าโดยการขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุม่ ลูกค้ านิติบุคล และผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม
ผ่านจํานวนสาขาที�เพิ�มขึ �น และระบบการสัง� ซื �อสินค้ าออนไลน์ (Online) ประกอบกับมีประเภทสินค้ า และบริ การที�หลายหลายรองรับ
ความต้ องการของลูกค้ า จึงยังคงรักษาอัตราการเติบโตของยอดขายและกําไรได้ อย่างต่อเนื �อง และคงที�ในทุกไตรมาส
ในปี นี � บริ ษัทกําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจที�สําคัญหลายประการ เช่น การนําเสนอสินค้ าที�มีคณ
ุ ภาพดี การ
พัฒนาระบบการให้ บริการที�เป็ นเลิศ และการทํางานเพื�อสร้ างประสบการณ์ความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า รวมทังการรั
�
กษาความเป็ น
ผู้นําในธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าไอที สมาร์ ทโฟน และสินค้ าดิจิตอล ควบคู่ไปกับการเพิ�มส่วนแบ่งการตลาดในกลุม่ สินค้ าดังกล่าวด้ วยการ
นําเสนอสินค้ าและนวัต กรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทังยั
� งมีเป้าหมายที�จะขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้ า และบริ การของบริ ษัทผ่าน
ช่องทางที�หลากหลาย เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรื อ การสัง� ซือ� สิน ค้ าออนไลน์ (Online) ตลอดจนมี แผนการขยายฐาน
ลูกค้ าเข้ าสูก่ ลุม่ ลูกค้ านิติบคุ คล สถานประกอบการขนาดเล็ก สถานศึกษา หรื อหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยนําเสนอสินค้ าทั �งที�
เป็ นอุปกรณ์ ระบบเครื อข่าย โปรแกรม และบริการวางระบบ
รายละเอียดผลการดําเนิน งานของบริ ษัท ปรากฎตามรายงานประจําปี 2560 ซึ�งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถื อหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุม
จากนัน� ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอีย ด และเสนอข้ อคิ ด เห็นเพิ�มเติม ซึ�ง ไม่มีผ้ ูใดสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะใดเพิ�มเติม
มติ

ที�ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2560 ตามที�เสนอ
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วาระที� 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปี บัญชีสิน� สุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร ได้ กล่าวสรุ ปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริ ษัท สําหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ให้ ที�ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี �
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินที�สําคัญ
2560
2559
2558
2560
2559
2558
สินทรัพย์รวม
7,178
4,826
4,402
7,035
4,810
4,439
หนี �สินรวม
4,880
2,837
2,638
4,726
2,779
2,641
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,298
1,989
1,764
2,309
2,031
1,798
รายได้ รวม
22,584
17,212
14,992 22,248 17,123
14,971
กําไรสุทธิ
609
407
268
578
416
292
กําไรต่อหุ้น (บาท)
0.51
0.34
0.26
0.48
0.35
0.29
สินทรัพย์รวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 7,178 ล้ านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 2,352 ล้ านบาท
หรื อ เพิ�มขึ �น 48.7% เมือเทียบกับปี ก่อน โดยเหตุผลหลักมาจากสินค้ าคงเหลือที�เพิ�มมากขึ �น 1,907 ล้ านบาท
หนี �สินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีหนี �สินรวมจํ านวน 4,880 ล้ านบาท ซึ�งเพิ�มขึ �นจํ านวน 2,043 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นเพิ�มขึ �น 72% เมื�อเทียบกับสิ �นปี 2559 เกิดจากเจ้ าหนี �และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื�อนํามาซื �อสินค้ า
รายได้ รวมสําหรับปี 2560 เท่ากับ 22,584 ล้ านบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2559 เป็ นจํานวน 5,400 ล้ านบาท คิดเป็ นการเติบโต
31.4% เนื�องการจากเติบโตยอดขายของกลุม่ สมาร์ ทโฟน และแล็ปท็อปเป็ นหลัก
โดยมีปัจจัยที�สําคัญดังนี �
1. การเปิ ดตัวสินค้ าใหม่โดยเฉพาะในไตรมาสที� 4/2560 อาทิเช่น iPhoneX, iPhone8, Samsung Galaxy Note8 โดย
ตลาดให้ การตอบรับที�ดีเกินความคาดหวัง
2. บริ ษัทได้ รับสินค้ าโดยตรงจาก Brand ต่างๆ เช่น แบรนด์ Huawei ที�เริ� มสัง� มาตังแต่
� ปลายไตรมาสที� 4/2560 ซึง� จะช่วย
ให้ สินค้ ามีเพียงพอในการช่วยเพิ�มยอดขายและกําไร
3. การเป็ นพันธมิตกับทาง TRUE ในการจัดโปรโมชัน� การเปิ ดเบอร์ พร้ อมรับสิทธิ�สว่ นลดในการซื �อสินค้ าภายในร้ านของ
บริ ษัท ซึง� ยังคงได้ รับผลตอบรับอย่างต่อเนื�องและเติบโตมากขึ �นในปี ที�ผ่านมา
4. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช็อปช่วยชาติยงั มีต่อเนื�องและได้ รับผลตอบรับที�ดีเนื�องมาจากในช่วงดังกล่าวมี
สินค้ าใหม่ออกจําหน่าย
5. การขยายสาขาและช่องทางจําหน่ายภายใต้ multi-brand ที�อยู่ในความดูแลของบริ ษัท โดยสิ �นปี 2560 บริ ษัทจะมี
จํานวนสาขาทังรวมทั
�
งสิ
� �น 368 สาขา และถ้ ารวมกับบริษัทย่อยจะมีสาขารวมทั �งสิ �น 436 สาขา
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6. ช่องทางการจําหน่ายสินค้ าทาง B2B ยังคงขยายอย่างต่อเนื�องโดยในปี 2560 ได้ ขยายช่องทางการจําหน่าย สินค้ าไป
ยังส่วนของ Education เพื�อตอบสนองกลุม่ ลูกค้ าที�เป็ นวัยรุ่ นและนักศึกษา รวมถึงกลุ่มสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื�อเสริ มสร้ างแบรนด์และ
ขยายตลาดให้ ครอบคลุมกลุม่ อื�นๆ
7. สาขาภายใต้ แบรนด์ BKK ได้ มีการพัฒนาและปรับสินค้ า ให้ มีความหลากหลายและเพียงพอ
8. E-Commerce บริ ษัทยังคงวางแผนในการขยายธุรกิจช่องทางนี � และยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง
บริ ษัท มีการจัดทําแผนการดํ าเนินงานในช่วงเทศกาลต่า ง ๆ รวมถึ งการเตรี ย มสิน ค้ าให้ มีค วามเพี ยงพอต่อความ
ต้ องการในช่วงเทศกาล หรื อเดือนที�มีความสามารถในการเพิ�มยอดขายมากยิ�งขึ �น
กําไรสุทธิสําหรับปี 2560 เท่ากับ 609 ล้ านบาท หรือคิดเป็ น 2.7% ต่อรายได้ รวม เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
2559 ที� 406 ล้ านบาท หรื อ 2.4% ต่อรายได้ รวม คิดเป็ นการเติบโต 49.8%
ภายหลังการนําเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริ ษัท ได้ เสนอให้ ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินรวม
ของบริ ษั ท สํา หรั บรอบปี บัญ ชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธัน วาคม 2560 ซึ�งผ่า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตของบริ ษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ที�ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ วก่อนการประชุม
จากนัน� ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้ อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึง� มีผ้ เู ข้ าประชุมสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี �
นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ – ผู้ถอื หุ้น
สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี �
1. สินค้ าคงเหลือ ปี 2560 เท่ากับ 4,089.69 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ�มขึ �น 56.98% เนื�องจากสาเหตุใด
2. สินค้ าคงเหลือ ช่วงระยะเวลาไตรมาสที� 1/2561 เทียบกับ ไตรมาสที� 4/2560 มีสนิ ค้ าชนิดใดบางที�เพิ�มขึ �น
3. บริษัทมีการจัดการสต๊ อกสินค้ าคงคลัง (Inventory Day) อย่างไร
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
1. เนื�องจากในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที�ผ่านมาพบว่า ในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ ปริ มาณสินค้ าในสต๊ อกไม่เพียงพอต่อ
การจําหน่าย จึงมีการวางแผนปริ มาณสต๊ อกสินค้ าคงคลังรองรับเหตุการณ์ดงั กล่าว ประกอบกับเป็ นช่วงเวลาที � Apple เปิ ดตัวสินค้ าใหม่
ซึง� เป็ นช่วงเวลาที�คาบเกี�ยวกัน
2. สินค้ าที�เพิ�มขึ �นหลักๆ คือ iPhone ส่วนสินค้ าประเภทอื�นยังรักษาระดับปริ มาณสินค้ าคงคลังคงเดิม อย่างไรก็ตาม
อนาคตมีเป้าหมายที�จะขยายสาขาเพิ�มมากขึ �นจึงทําให้ แนวโน้ มที�ปริ มาณสินค้ าคงเหลือจะต้ องเพิ�มสูงขึ �นไปด้ วย
3. บริ ษั ท มีการกํ าหนดอัตราการหมุนเวียนของสินค้ า (Inventory Turnover day) อยู่ท�ีประมาณ 150 วัน ซึ�งอยู่ใน
ระดับที�เพียงพอ และเหมาะสมต่อการบริ หารจัดการสต๊ อกสินค้ า
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นายนิพันธ์ จิตตวรวานิช – ผู้ถอื หุ้น
สอบถามเกี�ยวกับการบริหารจัดการความล้ าสมัยของสินค้ า
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
บริ ษัทได้ นําระบบ ITEC Stock ซึ�งเป็ นระบบที�สามารถช่วยบริ หารจัดการงานขายสินค้ า และบริ หารจัดการสินค้ าคง
คลังของสาขา โดยระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้ าและความต้ องการของลูกค้ าแต่ละสาขารวมทังสามารถตรวจสอบจํ
�
านวน
สินค้ าคงเหลือของแต่ละสาขา ทําให้ บริษัททราบความเคลือ� นไหวของสินค้ าและสามารถวางแผนและกําหนดปริ มาณการสํารองสินค้ าใน
แต่ละสาขาได้ ประกอบกับมีการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดและรายการส่งเสริ มการขาย (Promotion) เพื�อช่วยกระตุ้นยอดขายและระบาย
สินค้ าที�มีอยูก่ ่อนสินค้ าดังกล่าวจะเสือ� มความนิยม อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการตังค่
� าเผื�อสินค้ าล้ าสมัย (Provision) ช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ถึง 1 ปี ขึ �นอยู่กับประเภทของสินค้ า หากการดําเนินงานเป็ นไปตามแผนงานที�วางไว้ การตังค่
� าเผื�อสินค้ าล้ าสมัยดังกล่าวก็จะถือเป็ น
รายจ่ายบวกกลับมาเป็ นกําไร
นายบุญชนะ ฐิตะเมธากลุ – ผู้ถอื หุ้น
สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี �
1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� ขอให้ นําเสนอผลประกอบการ และเปอร์ เซ็นต์การเติบโต แยกตามช่อง
ทางการจัดจําหน่ายสินค้ า (Our Retail Channel)
2. ผลประกอบการของกลุม่ ธุรกิจเฟรนไซส์ (Franchise) จะปรากฎอยูส่ ว่ นใดในงบการเงินบริ ษัท
3. บริ ษัทมีแผนการขยายสาขาเพิ�มมากขึ �น จะส่งผลกระทบต่อกลุม่ ธุรกิจเฟรนไซส์หรื อไม่
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
1. สําหรับการการนําเสนอผลประกอบการและเปอร์ เซ็น ต์การเติบโตแยกตามกลุ่มธุรกิ จนัน� อาจส่งผลกระทบต่อ
ข้ อมูลความลับ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษัท อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นต้ องการทราบผลประกอบการของแต่ละกลุม่ ธุรกิจสามารถดูได้ จาก
ลักษณะการประกอบธุรกิจแยกตามหน่วยธุรกิจ
2. รูปแบบการดําเนินธุรกิจในกลุม่ เฟรนไซส์จะมีลกั ษณะการขายสินค้ าแบบฝากขาย (Consignment) ผู้ประกอบการ
ต้ องขออนุมตั ิวงเงินคํ �าประกันทางธนาคารก่อน ปัจจุบนั บริษัทดําเนินธุรกรรมการออกวงเงินคํ �าประกันกับธนาคารกสิกรไทย จึงทําให้ ไม่มี
ประเด็นปั ญหาเรื� องหนี �สูญ ประกอบกับเฟรนไซน์สาขาส่วนใหญ่อยู่ตา่ งจังหวัดเน้ นรูปแบบการขายสินค้ าทางออนไลน์ ที�เป็ นกลุม่ สินค้ า
ขายดี (Hot item) ซึ�งส่งผลดีกับบริ ษัท ในการบริ หารจัด การสินค้ าคงคลังที�มีประสิทธิภ าพมากยิ�งขึ �น โดยปั จจุบันมีส่วนต่างของกําไร
(Margin) อยูท่ ี�ประมาณ 2% จากเดิม 3% แต่ในอนาคตอาจมีการเจรจาต่อรองกับซับพลายเออเพื�อให้ ได้ สว่ นต่างกําไรที�ดียิ�งขึ �น
3. การขยายสาขาเพิ�มไม่มผี ลกระทบต่อกลุม่ ธุรกิจเฟรนชาย เนื�องจากบริษัทลงทุนเฉพาะตัวสินค้ าเท่านั �น
มติ ที�ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษัท สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุด ณ
วันที� �� ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี �
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พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล จากผลการดําเนินงานสิน� สุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

นายสุระ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร ได้ แถลงต่อที�ประชุมว่า จากงบการเงินรวมสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุด
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว บริ ษัทมีกําไรสุทธิ เป็ นจํานวนรวมทั �งสิ �น 608,669,453 บาท และ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 577,627,971 บาท และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2536
มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 50 กําหนดว่าบริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึง� ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของกํ าไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน และมาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 47 กําหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรเท่านั �น และห้ ามจ่ายเงินปั นผลใน
กรณีท�บี ริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
นอกจากนี � บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ�ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังการหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
อาจพิ จารณาจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กําหนดไว้ ได้ โดยจะขึ �นอยู่กับ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทาง
การเงิน และความจําเป็ นในการใช้ เงินเพื�อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
ดังนัน� ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นในอัตราหุ้น 0.35 บาทต่อหุ้น (สามสิบห้ าสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน 1,200,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
� �น 420,000,000 บาท คิด
เป็ นอัตราเงินปั นผลที�จ่ายเทียบกับกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิ จการเท่ากับร้ อยละ 72.70 ซึ�งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัท โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นของบริ ษัทที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที� 3 พฤษภาคม 2561 ซึ�งเป็ นวันที�
คณะกรรมการกําหนดให้ เป็ นวัน กํา หนดรายชื� อผู้ถือหุ้นที�จะมี สิทธิ ได้ รับ เงินปั น ผล (Record Date) และกํ าหนดจ่ ายเงิ นปั น ผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นในวันที� 23 พฤษภาคม 2561
จากนัน� ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้ อคิ ด เห็นเพิ�มเติม ซึ�ง ไม่มีผ้ ูใดสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะใดเพิ�มเติม
มติ ที�ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
รวมเป็ นเงินทั �งสิ �น 420,000,000 บาท ตามรายละเอียดที�นําเสนอด้ วยคะแนนเสียง ดังนี �
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พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ� มพิจารณาวาระการประชุมนี � นายสุระ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร ได้ แจ้ งว่า เพื�อให้ เป็ นไปตามแนว
ปฏิบ ัติที�ดีของนโยบายการกํ ากับดูแลกิจการที�ดี กรรมการที�ต้ องออกตามวาระ จะออกจากห้ องประชุม โดยมี นายสุระ คณิ ต ทวีกุล
นางสาวอารี ปรี ชานุกูล นางสาววรี ภรณ์ อุดมคุณ ธรรม และขอมอบหมายให้ นายคัชพล จุลชาต ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้กล่าวรายงาน
นายคัชพล จุลชาต ได้ แจ้ งว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อ 17 กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง� จะต้ องมีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึ�งในสาม
(1/3) โดยอัต รา ถ้ าจํา นวนกรรมการจะแบ่ง ออกให้ เป็ นสามส่ว นไม่ได้ ก็ ให้ ออกโดยจํ านวนใกล้ เคี ย งที�สุดกับ ส่วนหนึ�งในสาม (1/3)
�
อกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ�ง
กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลื
กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในครัง� นี �มีรายชื�อดังต่อไปนี �
1 นายสุระ คณิตทวีกุล
2 นางสาวอารี ปรีชานุกลู
3 นางสาววรี ภรณ์ อุดมคุณธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั �ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญประชุมที�ได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม (สิง� ที�สง่ มาด้ วยลําดับที� 4)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาจากโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท และคุณสมบัติของ
กรรมการในด้ านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ�งต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นผู้ที�มีค วามเหมาะสมด้ าน
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที�ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั บริษัท
และกรรมการทัง� 3 ท่าน ไม่เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามประการใด และไม่ได้ ประกอบกิจการใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการใดที�มีส่วนแข่งขัน
กับการดํ าเนินงานของบริ ษั ท และกรรมการอิสระของบริ ษั ทไม่เคยเป็ น หรื อไม่เป็ นกรรมการที�มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรือที�ปรึ กษาที�ได้ รับเงินเดือนประจํา ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที�อาจมี
ความขัดแย้ ง และไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที�มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที�ได้ อย่างเป็ นอิสระ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทั �ง 3 ท่าน ได้ รับการพิจารณาเลือกตั �งกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง�
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บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
� นกรรมการ ตาม
กระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ า ผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษั ท และปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอชื�อบุค คลที�เพื�อเข้ ารับการเลือกตัง� เป็ น
กรรมการเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเข้ ารับการเลือกตั �งเป็ นกรรมการบริ ษัท
จากนัน� ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้ อคิด เห็นเพิ�มเติม ซึ�งไม่มีผ้ ูใดสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะใดเพิ�มเติม
คณะกรรมการบริ ษัทจึงขอเสนอให้ ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการที
�
�ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง� โดยเสนอให้ พิจารณาเป็ นรายบุคคล
มติ ที�ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการเลือกตั �งกรรมการดังกล่าวข้ างต้ น ซึง� เป็ นกรรมการที�ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง� ด้ วยคะแนนเสียงดังนี �
(1) นายสุระ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คณิตทวีกลุ
จํานวน 829,265,841
จํานวน 16,121,800
จํานวน 30,000
จํานวน 0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.0930
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.9070
เสียง
เสียง

(2) นางสาวอารี ปรี ชานุกูล
เห็นด้ วย
จํานวน 818,946,407
ไม่เห็นด้ วย จํานวน 26,440,734
งดออกเสียง จํานวน 30,500
บัตรเสีย
จํานวน 0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 96.8724
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 3.1276
เสียง
เสียง

(3) นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
เห็นด้ วย
จํานวน 803,431,941
ไม่เห็นด้ วย จํานวน 41,955,200
งดออกเสียง จํานวน 30,500
บัตรเสีย
จํานวน 0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 95.0372
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 4.9628
เสียง
เสียง
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วาระที� 6

พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร ได้ มอบหมายให้ นายคัชพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้กล่าวชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �ต่อที�ประชุม
นายคัชพล จุล ชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน ได้ ชี แ� จงว่า คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที�ของคณะกรรมการบริ ษัท และข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
กับบริ ษั ทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิ จที�ใกล้ เคีย งกัน รวมทัง� ผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที�บริ ษัทกําหนดนันอยู
� ่ในอัตราใกล้ เคียงกับค่าเฉลี�ย
โดยรวมของตลาด
ภายหลังการชี �แจง ได้ เสนอให้ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561
โดยให้ จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและบําเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี �
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ตําแหน่ ง
ค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการ
40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
40,000 บาท/เดือน
กรรมการ
20,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท/เดือน
หมายเหตุ �. บริ ษัทไม่มนี โยบายจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั �น
(2) บําเหน็จกรรมการ จํานวน 2,100,000 บาท โดยจ่ายสําหรับกรรมการอิสระเท่านั �น
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง� นี �คณะกรรมการได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริ ษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้ รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที�กําหนดข้ างต้ น จากนั �น ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามรายละเอียด และเสนอข้ อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึง� ไม่มีผ้ ใู ดสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะใดเพิ�มเติม
มติ ที�ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที�เสนอข้ างต้ น
ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมทังหมด
�
ดังนี �
เห็นด้ วย
จํานวน 816,887,741
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 96.6253
ไม่เห็นด้ วย จํานวน 28,499,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 3.3711
งดออกเสียง จํานวน 30,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0035
บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง
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วาระที� 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตัง� ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร ได้ มอบหมายให้ นายคัชพล จุลชาต กรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้กล่าว
ชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �ต่อที�ประชุม
นายคัชพล จุลชาต กรรมการตรวจสอบได้ กล่าวชี �แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ ว มีความเห็น
และเสนอให้ แต่งตั �ง นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4474 หรื อนายพงษ์ ทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที� 7795 หรื อนายชัยศิริ เรื องฤทธิ�ชยั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4526 หรื อนายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3977
จากบริ ษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอส จํ ากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัทสําหรับปี 2561 โดยให้ คนใดคนหนึ�งเป็ นผู้ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ในกรณี ที�ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที�ได้ ให้
บริ ษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื�นของบริ ษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอส จํากัด
ทําหน้ าที�แทน ทังนี
� � ผู้สอบบัญชีที�เสนอชื�อแต่งตังให้
� เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริ ษัทย่อยในปี นี � เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที�ผ้ สู อบบัญชีปีที�
3 และเสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,481,250 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื�นๆ
ผู้สอบบัญชีไม่ได้ ให้ บริ การอื�น ๆ แก่บริ ษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย/ ผู้บริ หาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที�เกี�ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จากนัน� ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้ อคิ ด เห็นเพิ�มเติม ซึ�งไม่มีผ้ ูใดสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะใดเพิ�มเติม
ที�ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้ เสนอให้ ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
� ้ สอบบัญชี และการกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2561 ตามรายละเอียดที�นําเสนอ
มติ ที� ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว จึงมี ม ติ อ นุมัติ การแต่ งตัง� ผู้ส อบบัญ ชี แ ละกํ า หนดค่ า ตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ตาม
รายละเอียดที�เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง� มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี �
เห็นด้ วย
จํานวน 758,029,641
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 89.6421
ไม่เห็นด้ วย จํานวน 87,588,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 10.3579
งดออกเสียง จํานวน 0
เสียง
บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง
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วาระที� 8

พิจารณาและอนุ มัติการแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท และการแก้ ไขเพิ�มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิ
ข้ อ 3. ของบริษัท

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร ได้ กล่าวชี �แจงว่า สืบเนื�องจากบริ ษัทมีการนําเข้ ามือถือมาจําหน่ายใน
ประเทศ และจะต้ องดําเนินการขออนุญ าตต่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เพื�อความชัดเจน บริ ษัทจึงต้ องดําเนินการเพิ�มวัตถุประสงค์เรื� องดังกล่าวอีกจํานวน 3 ข้ อ รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมที�นําส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี �
ข้ อ (29)
ข้ อ (30)

ข้ อ (31)

ประกอบกิจการซื �อ นําเข้ า จัดหา ขาย จําหน่าย เครื� องโทรศัพท์ เครื� องใช้ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
ที�เกี�ยวข้ อง
ประกอบกิจการค้ าโทรศัพท์เคลื�อนที� อุปกรณ์ อะไหล่ และสินค้ าอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้ องกับโทรศัพท์ เคลื�อนที�
รวมถึ ง อุ ป กรณ์ อะไหล่ ตลอดจนการค้ าส่ ง และค้ าปลี ก ซึ� ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท�ี อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อมู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้ อมูลดิจิตอล ที�ใช้ ประกอบกับ หรื อเกี�ยวเนื�องกับโทรศัพท์เคลื�อนที�และอุปกรณ์ รวมทัง�
ข้ อความ ภาพ เสียงเพลง หรือสัญญาณต่าง ๆ เกมส์ และผลิตภัณฑ์อื�นที�เป็ นแบบเดียวกันหรื อคล้ ายคลึง
กัน
ประกอบกิ จ การเกี� ย วกับ ระบบสื� อ สารและโทรคมนาคม เพื� อ นํ า เข้ า และขายตลอดจนดํ า เนิ น การ
ใด ๆ ที�เกี�ยวข้ องกับโทรคมนาคมทั �งหมด

ทังนี
� � วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริ ษัท จะมีทั �งหมด 31 ข้ อ และการแก้ ไขเพิ�มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ � ของบริษัท
ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี �
"ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจํานวน 31 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 "
นอกจากนี � เห็ น สมควรเสนอที� ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาและอนุม ัติ ม อบหมายให้ บุค คลที� ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี�ยวเนื�องกับการแก้ ไขถ้ อยคําหรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อคําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพื�อให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสัง� ของนายทะเบียนใน
การยื�นจดทะเบียนแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
จากนัน� ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้ อคิ ด เห็นเพิ�มเติม ซึ�งไม่มีผ้ ูใดสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะใดเพิ�มเติม
มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิอนุมตั ิแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทข้ อ (29), (30)
และ (31) และการแก้ ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ � ของบริ ษัท ตามรายละเอียดที�เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี �
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที� 9

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

845,617,641
0
0
0

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

พิจารณาและอนุมัติการแก้ ไขเพิ�มเติมข้ อบังคับของบริษัท

นายสุระ คณิ ตทวีกุล ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร ได้ กล่าวชี แ� จงว่า สืบเนื�องจาก คําสัง� หัวหน้ าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที� 21/2560 เรื� องการแก้ ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที� 4 เมษายน ���� ให้
ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เกี�ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซึง� บริษัท
ได้ มีการกําหนดเรื� องดังกว่าวไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไขข้ อบังคับให้ สอดคล้ องกับคําสัง� ฉบับดังกล่าว
นอกจากนี � ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ��/���� เรื� องการประชุมผ่า นสื�ออิเล็ก ทรอนิค กส์ ได้
กําหนดให้ สามารถจัดประชุมผ่านสือ� อิเล็กทรอนิคส์ได้ ด้วย แต่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกคนต้ องอยู่ในราชอาณาจักร บริ ษัทจึงประสงค์จะแก้ ไข
เพิ�มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขดังกล่าว โดยรายละเอียดข้ อบังคับที�ขอแก้ ไข ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นซึง� ได้ นําส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ ว ดังนี �
ข้ อบังคับเดิม

ข้ อบังคับใหม่

ข้ อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้ จดั ขึ �น ณ
ท้ อ งที� อัน เป็ นที� ตั ง� สํ า นั ก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ จัง หวัด
ใกล้ เคียง หรื อ ณ ที�อ�ืนใดตามที�ป ระธานกรรมการ หรื อผู้ซึ�ง
ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด

ข้ อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ให้ จดั ขึ �น ณ
ท้ อ งที� อัน เป็ นที� ตั ง� สํ า นั ก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ จัง หวัด
ใกล้ เคียง หรื อ ณ ที�อ�ืนใดตามที�ป ระธานกรรมการ หรื อผู้ซึ�ง
ได้ รั บ มอบหมายจากประธานกรรมการจะกํ า หนด หรื อ
ประธานกรรมการจะกํ า หนดให้ จั ด การประชุ ม ผ่ า นสื� อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้ อ 27. ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการ ให้ ป ระธาน
กรรมการ หรื อผู้ซ�งึ ได้ รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่
ในกรณี จํ า เป็ นรี บ ด่ ว น เพื� อ รั ก ษาสิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน์ ข อง
บริ ษั ท จะแจ้ งการนัด ประชุม โดยวิธีอ�ืน และกํ า หนดวัน นัด
ประชุมเร็วกว่านั �นก็ได้

ข้ อ 27. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการไม่วา่ จะเป็ นการ
ประชุมด้ วยตนเองหรื อโดยการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิ กส์
ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ซ�งึ ได้ รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือ
นัด ประชุม ไปยัง กรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวัน
ประชุม เว้ น แต่ในกรณี จํา เป็ น รี บ ด่ว น เพื� อรั ก ษาสิ ท ธิ ห รื อ
ประโยชน์ ข องบริ ษั ท จะแจ้ งการนัด ประชุมโดยวิ ธีอ�ืน และ
ในกรณี ที�กรรมการตัง� แต่ส องคนขึ น� ไปร้ องขอให้ มีการเรี ยก กําหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านั �นก็ได้ ทั �งนี � หากการประชุมใน
ประชุมคณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการกํ า หนดวัน นั ด คราวนั น� เป็ นการประชุ ม ผ่ า นสื� อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ ษั ท
ดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ประชุมภายในสิบสี� (14) วันนับแต่วนั ที�ได้ รับการร้ องขอเช่น สามารถจั
ก็ได้
ว่านั �น
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ในกรณี ที� กรรมการตังแต่
� ส องคนขึ น� ไปร้ องขอให้ มีการเรี ยก
ประชุมคณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการกํ า หนดวัน นั ด
ประชุมภายในสิบสี� (14) วัน นับแต่วนั ที�ได้ รับการร้ องขอเช่น
ว่านั �น
ข้ อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้ องประกอบด้ วย ข้ อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ�งเป็ น การประชุม
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด จึง ด้ วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้ อง
จะครบเป็ นองค์ประชุม
ประกอบด้ วยกรรมการไม่ น้ อยกว่ า กึ� ง หนึ� ง ของจํ า นวน
�
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที�ประชุม หรื อไม่สามารถ กรรมการทังหมด
ปฏิบัติห น้ าที�ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที�ได้ ให้ กรรมการซึ�งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ�งขึ �นเป็ นประธานในที�ประชุม

นอกเหนือจากข้ อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็ นการประชุม
ผ่ า นสื� อ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรรมการที� เข้ า ร่ ว มประชุม ทัง� หมด
จะต้ องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที�เข้ าร่ วมประชุม
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามขององค์ประชุมจะต้ องอยู่ในที�
ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้ องกระทําผ่านระบบควบคุมการ
ประชุ ม ที� มี ก ระบวนการรั ก ษาความมั� น คงปลอดภั ย ด้ า น
สารสนเทศโดยให้ มี ก ารบัน ทึก เสี ย ง หรื อทัง� เสี ย งและภาพ
(แล้ วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมทุกคนตลอดการ
ประชุม รวมทัง� ข้ อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์ ที�เกิ ด จากการ
บั น ทึ ก ดั ง กล่ า ว และระบบ ควบ คุ ม การประชุ ม ต้ องมี
องค์ประกอบพื �นฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร เรื� อง มาตรฐานการรักษาความ
มั�นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื�ออิเล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ.
2557 รวมถึงที�จะมีแก้ ไขเพิ�มเติม
ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที�ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบัติ ห น้ าที� ได้ ถ้ ามี รองประธานกรรมการให้ รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที�ได้ ให้ กรรมการซึ�งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ�งขึ �นเป็ นประธานในที�ประชุม

ข้ อ 35. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้น อย่างน้ อยปี ล ะหนึ�งครั ง� การประชุม เช่น ว่านี ใ� ห้ เรี ย กว่า
“ประชุม สามัญ ” การประชุม สามัญ ดังกล่า วให้ จัด ให้ มีขึ น�
ภายในสี� (4) เดือนภายหลังวันสิ �นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท

ข้ อ 35. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้น อย่ างน้ อยปี ล ะหนึ� งครั ง� การประชุม เช่น ว่านี ใ� ห้ เรี ย กว่า
“ประชุม สามัญ ” การประชุม สามัญ ดังกล่า วให้ จัด ให้ มี ขึ น�
ภายในสี� (4) เดือนภายหลังวันสิ �นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�น ๆ ให้ เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�น ๆ ให้ เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญ เมื�อใดก็ ได้ ส ุด แต่จะ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญ เมื�อใดก็ ได้ ส ุด แต่จะ
เห็นสมควร หรื อเมื�อผู้ถือหุ้นซึ�งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า เห็ น สมควร หรื อผู้ ถื อ หุ้น คนหนึ� งหรื อ หลายคนซึ�งมี ห้ ุน นั บ
หนึ� งในห้ า (1/5) ของจํา นวนหุ้น ที�จํา หน่ า ยได้ ทัง� หมด หรื อ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละสิ บ (10) ของจํ า นวนหุ้ นที�
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จํ า นวนผู้ ถื อ หุ้นไม่ น้ อยกว่า ยี� สิ บ ห้ า (25) คน ซึ� ง มี ห้ ุ น นั บ
รวมกั น ได้ ไม่น้ อยกว่า หนึ� ง ในสิ บ (1/10) ของจํ า นวนหุ้น ที�
จําหน่ายได้ ทั �งหมดเข้ าชื�อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้ อง
ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือ
ร้ องขอนั น� จะต้ องระบุ ว่ า ให้ เรี ย กประชุม เพื� อ การใดไว้ ใ ห้
ชัด เจน คณะกรรมการต้ องจัด ประชุมภายในหนึ� ง (1) เดื อน
นับแต่วนั ที�ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

จําหน่ายได้ ทั �งหมดเข้ าชื�อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรี ย กประชุม วิ ส ามัญ เมื� อ ใดก็ ได้ โดยจะต้ อ งระบุเรื� อ งและ
เหตุ ผ ลในการที� ข อให้ เรี ย กประชุม ไว้ ใ ห้ ชัด เจนในหนั งสื อ
ดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี�สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที�ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีท�คี ณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในสี�สิบห้ า
(45) วั น นั บ แต่ วั น ที� ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ จากผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ ถื อ หุ้ น
ทั �งหลายซึ�งเข้ าชื�อกันหรื อผู้ถือหุ้นอื�นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้น
ตามที�บงั คับไว้ นัน� จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี�สิบห้ า (45)
วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคข้ างต้ น และให้
ถื อ ว่า เป็ นการประชุม ผู้ถื อหุ้น ทึ�ค ณะกรรมการเป็ น ผู้ เรี ย ก
ประชุม โดยบริ ษัท ต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที� เกิด
จากการจัด ให้ มี การประชุมและอํ า นวยความสะดวกตาม
สมควร ทั �งนี � หากจํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็ น องค์ ป ระชุมตามที�กําหนดไว้ ผู้ถือหุ้น ทัง� หลายซึ�งเป็ น ผู้
ร้ องขอให้ เรี ย กประชุม ผู้ ถื อ หหุ้น ในครั ง� นั น� จะต้ อ งร่ ว มกั น
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช่จา่ ยที�เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมใน
ครัง� นันให้
� แก่บริ ษัท

จากนัน� ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้ อคิด เห็นเพิ�มเติม ซึ�งไม่มีผ้ ูใดสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะใดเพิ�มเติม
ที�ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ท�ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ�มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ตามรายละเอียดที�นําเสนอ
มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแก้ ไขเพิ�มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 26, 27, 28 และ 35
ตามรายละเอียดที�เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี �
เห็นด้ วย
จํานวน 845,617,641
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
จํานวน 0
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
จํานวน 0
เสียง
บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง
วาระที� 10

พิจารณาเรื�องอื�น ๆ

ประธานฯ ได้ แจ้ งที�ประชุมว่า ได้ นําเสนอระเบียบวาระเสร็ จสิ �นลงแล้ ว ทังนี
� � ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะเสนอให้
พิจารณาเรื� องอื�นๆ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ที�ประชุมซักถามหรื อเสนอแนะในเรื� องทัว� ๆ ไปได้ ปรากฎว่ามีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยได้ สอบถาม
ข้ อมูลและให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์แก่บริษัทในเรื� องต่างๆ ซึง� ประธานและฝ่ ายบริ หาร ได้ ชี �แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยสรุปได้ ดังนี �
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นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ – ผู้ถอื หุ้น
สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี �
1. เป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปี ����
2. ตามที�บริ ษัทได้ รับสิทธิ�ในการบริหารร้ านค้ าปลีกของทรู (TRUE by Comseven) จํานวนทังสิ
� �น 166 สาขา ณ วันที�
31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 68 สาขา มีผลกระทบต่อบริ ษัทหรื อไม่
3. อุปสรรค์ท�ที ําให้ บริษัทไม่สามารถบริ หารจัดการสาขาของทรู ตามสิทธิ�คืออะไร
4. บริ ษัท โนวัส อินทิเกรชัน� จํากัด (Novas) ดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับอะไร
5. บมจ.คอมเซเว่น ถือหุ้นใน บจ.โนวัส อินทิเกรชัน� กี�เปอร์ เซ็นต์ และมีทนุ จดทะเบียนเท่าไหร่
นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
1. สําหรับปี 2561 บริ ษัทกําหนดเป้าหมายที�สําคัญในการดําเนินธุรกิจ คือ การขยายสาขา เพิ�มช่องทางการจําหน่าย
สินค้ า การนําเสนอสินค้ ารุ่นใหม่ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรก็ตามในปี 2561 ยังคงรักษาระดับการเติบโตของรายได้ และ
กําไรในทิศทางที�ดี
2. การได้ รับสิท ธ์ ในการบริ ห ารร้ านค้ าปลีกของทรู จํ านวนทัง� สิ �น 166 สาขา มีระยะเวลาการดํ าเนิ นการ 3 ปี ซึ�ง
สัญญาจะสิ �นสุดลงกลางปี 2561 นันหากทางบริ
�
ษัทไม่ได้ เข้ าดําเนินการบริ หารสาขาตามจํานวนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในเรื� องของ
ค่าปรับ และทางกฎหมายแต่อย่างใด
3. เนื�องจากบริษัทมีจดุ แข็งในเรื� องของการขายสินค้ า แต่ปัจจุบนั ลูกค้ าที�เข้ ามาใช้ บริ การร้ านค้ าของทรูสว่ นใหญ่เป็ น
การทําธุรกรรมประเภทจ่ายชําระเงิน โดยขณะนี �ทางบริ ษัท และทรู อยูร่ ะหว่างการปรับกระบวนการการทํางานร่วมกัน เพื�อให้ การเข้ าไป
บริ หารสาขาดังกล่าวตรงตามวัตถุประสงค์ของการเข้ าไปบริ หารร้ านค้ าปลีกของทรูคือการจําหน่ายสินค้ า
4. บริ ษัท โนวัส อินทิเกรชั�น จํากัด ประกอบธุรกิจให้ บริ การวางแผลและจัดจําหน่ายสินค้ าไอที วางระบบเครื อข่าย
การบริการและโซลูชนั� เพื�อธุรกิจ มีกลุม่ เป้าหมาย คือ ลูกค้ าที�เป็ นนิติบคุ คล และสถานประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
5. บมจ.คอมเซเว่น ถือหุ้นใน บจ.โนวัส อินทิเกรชัน� 99.99 เปอร์ เซ็นต์ และมีทนุ จดทะเบียน 15 ล้ านบาท
นายนิพันธ์ จิตตวรวานิช – ผู้ถอื หุ้น
สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี �
1. กลยุทธ์การดําเนินงานที�มีอิทธิพลต่อการเติบโตของบริ ษัทมีอะไรบ้ าง
2. ปั จจุบนั ค่ายมือถือ (Operator) ต่างๆ นําเสนอโปรโมชัน� เปลี�ยนแพ็คเก็จค่าบริ การโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ท หรื อ
ย้ ายค่ายมือถือ รับส่วนลดค่าเครื� องโทรศัพท์ราคาถูก บริ ษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที�จะทําให้ ลกู ค้ าเข้ ามาซื �อเครื� องเปล่ากับทางร้ านค้ า
3. ป้จจุบนั ส่วนแบ่งตลาดในกลุม่ สินค้ าประเภทโทรศัพท์เคลือ� นที� (Smart Phone) มีสดั ส่วนกี�เปอร์ เซ็นต์ สินค้ ากลุม่
ไอทีมีกี�เปอร์ เซ็นต์ คูแ่ ข่งที�สําคัญคือใคร และบริษัทมีกลยุทธ์ ในการต่อสู้อย่างไร
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นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร
ชี �แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี �
1. ในสภาวะการณ์ที�มีการแข่งขันกันในทางธุรกิจ บริ ษัทมีกลยุทธ์การดําเนินงานหลากหลาย มีการกระจายรายได้ ใน
กลุม่ ธุรกิจต่างๆ มีสินค้ าที�หลากหลายตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เพิ�มช่องทางการจําหน่ายสินค้ าที�สามารถเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าที�
หลากหลาย ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดําเนินงาน
2. บริ ษัท ซือ� เครื� องเปล่าจากผู้จํา หน่ายโดยตรงไม่ได้ ซื �อผ่านผู้ประกอบการค่า ยมือถือ (Operator) รายใด ดังนัน�
ต้ น ทุน ราคาเครื� อ งเปล่า จึง ไม่แ ตกต่า งกัน โดยที� ผ่า นมาลูก ค้ า ส่ว นใหญ่ ป ระมาณ 70% มี ค วามประสงค์ ท�ี จ ะซื อ� เครื� อ งเปล่า โดย
ไม่ประสงค์ท�จี ะเปลี�ยนแพ็คเก็จค่าโทรศัพท์ หรือ ย้ ายค่ายมือถือ แต่หากประสงค์เปิ ดเบอร์ เพิ�มทางบริ ษัทก็จะมีสว่ นแบ่งรายได้ จากการ
จําหน่ายซิมเพิ�มขึ �น
3. ส่วนแบ่ง การตลาดกลุ่ม สิน ค้ ากลุ่ม ไอที มี สดั ส่ว นอยู่ท�ี ป ระมาณ 10 เปอร์ เซ็น ต์ สิน ค้ า กลุ่ม โทรศัพ ท์ เคลื�อนที�
(Smart Phone) มีสดั ส่วนอยูท่ ี�ประมาณ 5 เปอร์ เซ็นต์ ในกลุม่ โทรศัพท์เคลือ� นที�บริ ษัทยังไม่ใช่ผ้ นู ําทางการตลาดแต่มอี ตั ราการเติบโตที�มี
แนวโน้ มดีขึ �นเรื� อย ๆ โดยหากเป็ นสินค้ าในกลุม่ Apple บริ ษัทยังคงเป็ นอันดับหนึ�ง สําหรับกลยุทธ์ ในการดําเนินงาน ทางบริ ษัทมอบ
เพียงว่าเราจะสามารถเติบโตไปในทิศทางใดมากกว่า เนื�องจากแต่ละกลุม่ สินค้ าก็จะมีจดุ แข็งในการดําเนินธุรกิจที�แตกต่างกัน
หลังจากที�ฝ่ายบริหารได้ ตอบคําถามของผู้ถือหุ้นครบถ้ วนแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที�ได้
สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที�เป็ นประโยชน์อย่างยิ�งต่อบริ ษัท
ปิ ดประชุม เวลา 15.52 น.

(ลงชื�อ)

ประธานที�ประชุม
(นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ)
เลขานุการบริ ษัท/
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(ลงชื�อ)
(นางสาวศศิภา สว่างไสว)
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