
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

ของ 

บริษัท คอมเซเว่น จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน สถานที และเวลา 

ประชุมเมือวนัที 26 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชนั 3 เลขที 549/1 ถนนสรรพาวธุ แขวง

บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

กรรมการทเีข้าประชุม (กรรมการมีทงัหมด 7 ทา่น เข้าร่วมประชมุครบ คิดเป็น 100% ของกรรมการทีเข้าร่วมประชมุ) 

1. นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสรุะ คณิตทวีกลุ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

3. นายคชัพล จลุชาต กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาววรีภรณ์ อดุมคณุธรรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายกฤชวฒัน์ วรวานิช กรรมการ 

6. นายคงศกัดิ บรรณาสถิตกลุ กรรมการ 

7. นางสาวอารี ปรีชานกุลู กรรมการ 

ผู้บริหารทเีข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวศศิภา สวา่งไสว เลขานกุารบริษัท 

2. นางวาสนา พงศ์แสงลกึ                ประธานเจ้าหน้าทีปฏบิตัิการ สายงานบญัชีและการเงิน 

3. นางสาวณฐันนัท์ กีรติกรยศนนัท์   ประธานเจ้าหน้าทีปฏบิตัิการ สายงานผลิตภณัฑ์และการตลาด 

4. นายภาคภมูิ เสตะรัต ประธานเจ้าหน้าทีปฏบิตัิการ สายงานธุรกิจค้าปลีก 

5. นายกําลงัพล ตนัติวฒันพานิช  ผู้จดัการแผนกบญัชี 

6. นายชวินทร์ ศิวะอญัชลีกลุ ผู้จดัการแผนกบญัชีบริหาร 

7. นางสาวปิยพร บรรดาศกัดิ ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ เข้าร่วมประชุมอืนๆ 

1. ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท          บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จํากดั    

2. นางสรีรัช แขง่ขนัดี           ทปีรึกษากฎหมาย 

 

 



 

 

เริมการประชุม 

ก่อนเริมพิจารณาวาระการประชมุ นางสาวชนสัฐ์ธิดา  บญุญศิริวฒันกิจ ผู้ดําเนินการประชมุ ได้แจ้งวา่ มีผู้ ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 584 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทงัสิน 954,635,902 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 79.5530 ของ

จํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้แล้วทงัหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัททีจําหนา่ยได้แล้วมีจํานวนทงัสิน 1,200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชนสัฐ์ธิดา  บุญญศิริวัฒนกิจ ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวชีแจงเกียวกับวิธีการ

ดําเนินการประชมุและขนัตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแตล่ะวาระ ดงันี 

1. ผู้ถือหุ้นทีมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะทีได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนประชมุแตล่ะทา่น จะ

ได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ หากทา่นใดยงัไมไ่ด้บตัรลงคะแนน กรุณายกมือเพือให้เจ้าหน้าทีดําเนินการแจก

ให้กบัทา่นตอ่ไป สําหรับผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะให้ผู้อืนเข้าร่วมประชมุแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ บรัทได้บนัทกึ

คะแนนเสียงดงักลา่วตามทีผู้ถือหุ้นระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว 

2. การประชุมพิจารณาเรืองตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ และ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาํหรับวาระนนัๆ กรณีทผีู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการซกัถามหรือแสดง

ความเห็น กรุณายกมือขึนและขอให้ทา่นแจ้งชือและนามสกลุ และในกรณีทีทา่นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาแจ้งชือผู้ถือหุ้นทีทา่นรับมอบ

ฉนัทะมาให้ทีประชมุทราบด้วยทกุครัง 

3. ภายหลงัทีทา่นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด 

ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีได้รับจากเจ้าหน้าทีตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าทีของบริษัท ทงันี เพือความสะดวกและ

รวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าทีของบริษัทจะจัดเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทีลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบตัรลงคะแนน

ของผู้ ถือหุ้นทีงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึนเพือให้เจ้าหน้าทีจัดเก็บตามลําดบั ทงันี 

สําหรับวาระที 5 เรืองการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ บริษัทจะเนอนรายชือกรรมการเพือให้ผู้ถือหุ้ นลงมติเป็น

รายบคุคล 

ทงัน ีกรณีดงัตอ่ไปนี จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

(1) บตัรลงคะแนนทีมีการทําเครืองหมายมากกวา่ 1 ช่อง 

(2) บตัรลงคะแนนทีมีการขีดฆา่และไมมี่ลายมือชือกํากบั 

(3) บตัรลงคะแนนทีลงเสียงเกินกวา่คะแนนเสียงทีมีอยู ่

หากผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชือกํากบัทุกครัง บริษัทจะนบั

บตัรเสียเป็นคะแนนเสียง  

4. ผู้ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึงเสียงตอ่หนงึหุ้น ผู้ถือหุ้นทา่นใดทีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสทิธิ

ออกเสเยงลงคะแนนในวาระนนัๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสยีงยกเว้นวาระที 2 ซงึเป็นวาระแจ้งเพือทราบจึงไมต้่องมีการออกเสียงลงคะแนนวาระ 1 3 4 

5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุ โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงทีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงดงักลา่วนนัหกั



 

 

ออกจากจํานวนเสียงทงัหมดทีเข้าร่วมประชมุ สว่นทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีลงคะแนนเห็ฯด้วยในวาระนนัๆ ทงันี ในกรณีทีไม่มี

ผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอืน ให้ถือว่าทีประชุมเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ ทงันี เพือมิให้เป็น

การเสยีเวลาระหวา่งทีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง และมติต่อทีประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียง

ย้อนหลงัในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นทีเข้ามาใหมใ่นระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระทียงัไมไ่ด้แจ้ง

มติตอ่ทีประชมุเท่านนั และเพือมิให้เป็นการเสียเวลาระหวา่งทีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

6. เพือให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบตัร

ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทีเห็นด้วยเพือเก็บไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คืนให้เจ้าหน้าทีหลงัเลิกประชุม

แล้ว กรณีผู้ ถือหุ้นทีประสงค์จะกลบัก่อน ขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าทีด้วยเช่นกนั 

นางสาวชนสัฐ์ธิดา  บญุญศิริวฒันกิจ ผู้ดําเนินการประชมุ ได้กลา่วเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบั

คะแนนจํานวน 2 ท่าน แต่เนืองจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรทําหน้าทีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน จึงเรียนเชิญ นางสรีรัช แขง่ขนัดี ที

ปรึกษากฎหมาย และ นางสาวเบญจมาศ บ้านสระ ผู้ชว่ยทปีรึกษากฎหมาย เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนครังน ี 

นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานทีประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กลา่วเปิดประชุม และเข้าสูร่ะเบียบวาระ

การประชมุ โดยมอบหมายให้นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็นผู้กลา่วรายงานรายละเอียดแตล่ะวาระตอ่ทีประชมุ 

วาระท ี1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้กลา่วเสนอให้ทีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2561 ซงึประชุมเมือวนัที 24 เมษายน 2561 และได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายในระยะเวลาทีกําหนด โดยได้นําขนึบนเว็บไซด์ของบริษัท เพอืเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทวัไปแล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดคดัค้าน

หรือขอแก้ไข ซงึทางคณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องตรงมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

มติ ทปีระชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามที

เสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย จํานวน 947,334,002 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

วาระท ี2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํปี 2561 

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้กล่าวถึง Anti-Corruption & Corporate Governance ก่อน

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี 



 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมนัทีจะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส สอดคล้องตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการทีดี สําหรับการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 

รอบปีทีผ่านมา บริษัทฯ ได้ยืนขอให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

พิจารณารับรองในไตรมาสที 3/2561 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ มีมติให้การรับรองเป็นทีเรียบร้อย โดยบรัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับ

มอบประกาศนียบตัรรับรองโครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เมือวนัองัคารที 26 กมุภาพนัธ์ 2562     

สําหรับแผนการดําเนินงาน อยู่ระหว่างการจดัทําแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้คูค้่าธุรกิจร่วมกนัปฏิบตัิ

ตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกบัการกํากบัดแูลกิจการ โดยคํานึงถึงสงัคมและสิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และมีทิศทางทีสอดคล้องกับ

กระแสการดําเนินธุรกิจอยา่งยงัยืนในโลกปัจจบุนั 

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561 ทผี่านมา ให้ที

ประชมุทราบ ดงันี  

ปัจจบุนั ธุรกิจของบริษัทสามารถแบง่ได้ทงัหมด 4 ประเภท ดงันี 

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

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

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี ร้านจําหน่ายสินค้าทังสิน 646 สาขา ครอบคลุมพืนทีทัวประเทศ ทังใน

กรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดั โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ร้านค้า จาํนวนสาขา (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561) 

BaNANA 191 

BaNANA Mobile 15 

Brand Shop 32 

BKK Shop 37 

BaNANA Shopping 50 

Studio 7 100 

iCare 27 

KingKong Phone 100 

Shotpro 2 

True Shop by Comseven 92 

รวม 646 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2561 ทผี่านมาบริษัทยงัคงรักษาอตัราการเติบโต

ของธุรกิจได้อย่างต่อเนืองและสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานทีวางไว้ โดยมีรายได้รวมจํานวน 27,913 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขึน  

23.9% และมีกําไรสทุธิ 891.1 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขนึ 46.4% 



 

 

ในปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงรักษาอตัราการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างต่อเนือง โดยมีจํานวนลกูค้าทีซือสินค้า

ทงัสิน 3.05 ล้านคน หากนบัเป็นจํานวนชินขายไปทงัสินเท่ากับ 7.1 ล้านชิน โดยมียอดขายจากสาขาเดิมเพิมขึน (Same Store Sale 

Growth) 18% ยอดเฉลียขายตอ่บิลเพิมขนึ 16% 

บริษัทฯ ใช้กลยุทธส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) เพือเพิมกําไรให้มากยิงขึน โดยในปีทีผ่านมาบริษัทมีการ

จดัแบ่งหมวดหมูส่ินค้า เป็น โทรศพัท์เคลือนที (Mobile Phone) แท็บเลต็ (Tablet) อปุกรณ์ (Accessories) บริการ (Service) แล็ปท็อป 

(Laptop Desktop) และวิเคราะห์อตัราการเติบโตของสินค้าแต่ละหมวดหมู่ เพือนําไปสู่การบริหารจดัการหมวดสินค้าทีมียอดขายทีดี 

และสามารถเพมิกําไรมากยิงขนึ 

โดยจะเห็นได้ว่า กลุ่มสินค้าประเภทโทรศพัท์เคลือนทีมีสดัส่วนเพิมร้อยละ 47 ซึงเป็นปัจจัยสําคญัทีส่งผลต่อการ

เติบโตของยอดขายปัจจุบัน สําหรับสินค้าประเภท แท็บเล็ต อปุกรณ์ บริการ และแล็ปท็อป ก็ยงัคงมีอตัราการเติบโตเช่นกนั เนืองจาก

บริษัทมีการปรับช่องทางการขายสินค้าโดยการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ลกูค้านิติบุคล และผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 

ผ่านจํานวนสาขาทีเพิมขึน และระบบการสงัซือสินค้าออนไลน์ (Online) ประกอบกับมีประเภทสินค้า และบริการทีหลายหลายรองรับ

ความต้องการของลกูค้า จึงยงัคงรักษาอตัราการเติบโตของยอดขายและกําไรได้อยา่งต่อเนือง และคงทีในทกุไตรมาส 

ในปีนี บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจทีสําคญัหลายประการ เช่น การนําเสนอสนิค้าทีมีคณุภาพดี การ

พฒันาระบบการให้บริการทีเป็นเลิศ และการทํางานเพือสร้างประสบการณ์ความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า รวมทงัการรักษาความเป็น

ผู้นําในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที สมาร์ทโฟน และสินค้าดิจิตอล ควบคู่ไปกับการเพิมส่วนแบ่งการตลาดในกลุม่สินค้าดงักลา่วด้วยการ

นําเสนอสินค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ  อีกทงัยงัมีเป้าหมายทีจะขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า และบริการของบริษัทฯ ผ่าน

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

ลกูค้าเข้าสูก่ลุม่ลกูค้านิติบคุคล สถานประกอบการขนาดเล็ก สถานศกึษา หรือหนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยนําเสนอสนิค้าทังที

เป็นอปุกรณ์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม และบริการวางระบบ  

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 ซึงได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชุม 

จากนนั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิมเติม ซงึไม่มีผู้ เข้าประชมุสอบถามและ

ให้ข้อเสนอแนะ 

มติ ทปีระชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561 ตามทีเสนอ 

วาระท ี3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 

นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้กลา่วสรุปรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม

ของบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชีสนิสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ให้ทีประชมุทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี 

 



 

 

ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2560 2559 2561 2560 2559 

สินทรัพย์รวม 7,589 7,178     4,826  7,241 7,035     4,810  

หนสีินรวม 4,812 4,880     2,837  4,496 4,726     2,779  

สว่นของผู้ถือหุ้น 2,771 2,298     1,989  2,651 2,309     2,031  

รายได้รวม 27,982 22,584  17,212  27,348 22,248  17,123  

กําไรสทุธิ 893 609        407  760 578        416  

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 0.74 0.51       0.34  0.63 0.48       0.35  

สินทรัพย์รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 7,589 ล้านบาท เพิมขนึจํานวน 411 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 5.7 เมอืเทียบกบัสนิปี 2560 

หนีสินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนีสินรวมจํานวน 4,182 ล้านบาท ซึงลดลงจํานวน 67.4 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 1.4 เมอืเทียบกบัสนิปี 2561 

รายได้จากการขายและการให้บริการ และกําไรสว่นของบริษัทใหญ่ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 เพิมขึนจากปี 2560 

คิดเป็นร้อยละ 23.9 และ ร้อยละ 46.4 ตามลําดบั ซงึถือเป็นการเพิมขนึอยา่งตอ่เนือง โดยบริษัทยงัคงวางแผนขยายธุรกิจทงัในสว่นทเีป็น 

B2C และ B2B ซึงในปี 2561 ยงัคงดําเนินกลยทุธ์การขยายสาขาอย่างตอ่เนือง การปรับเพิมสินค้าทีมีความหลากหลาย ตลอดจนเพิม

ช่องทางการจําหนา่ยสนิค้าเพือตอบสนองกลุม่ลกูค้ารายใหมแ่ละกลุม่ลกูค้ารายเดิม ปัจจบุนับริษัทมีฐานลกูค้าเพิมมากขนึและคาดวา่จะ

ยงัมีอตัราเพมิขนึอยา่งตอ่เนอืง จึงสง่ผลให้เป้าหมายการดําเนินธุรกิจในปี 2562 บริษัทยงัคงสามารถเติบโตได้อยา่งตอ่เนือง  

ภายหลงัการนําเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท ได้เสนอให้ทีประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินเฉพาะ

กิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาตของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปีทีได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือ

หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้วก่อนการประชมุ 

จากนนั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิมเติม ซงึมีผู้ เข้าประชุมสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี 

คุณสมนึก แต้พานิช – ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น) 

สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี 

1. อ้างอิงรายงานประจําปี 2561 หน้า 127 ส่วนของงบกระแสเงินสด เรืองการตงัค่าเผือสินค้าเคลือนไหวช้าและมี

ราคาทุนสูงกว่ามูลค่าทีจะได้รับ จํานวน 68.05 ล้านบาท เทียบกับกําไรสุทธิสําหรับปี 893.06 ล้านบาท คิดเป็น 7.62% โดยการตงั

ประมาณการณ์ดงักลา่วมีมลูค่าสงูเกินไปหรือไม ่และหากตงัแล้วปีตอ่ไปไมส่ามารถขายสนิค้าได้มีแผนดําเนินการอยา่งไร 



 

 

2. อ้างอิงรายงานประจําปี 2561 หน้า 6 เรืองสดัสว่นการถือหุ้นของนายคชัพล จุลชาติ ซึงเปิดเผยไม่ตรงกบัหนงัสือ

บอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

3. อ้างอิงรายงานประจําปี 2561 หน้า 61 ส่วนของปัจจัยความเสียง เรืองความเสียงจากความผนัผวนของอัตรา

แลกเปลียน ซงึมีมลูค่าประมาณร้อยละ  ของต้นทนุขายรวม การตงัประมาณการดงักลา่วมีมลูค่าสงูไปหรือไม ่และในอนาคตผู้บริหารมี

แผนขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศหรือไม ่
 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 ชีแจงข้อซกัถามของอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ถือหุ้น ดงันี 

1. COM7 เริมดําเนินธุรกิจจากการขายคอมพิวเตอร์ประกอบ โดยการประกอบคอมพิวเตอร์ 1 เครือง จะต้อง

ประกอบด้วยสินค้าหลาย SKU เช่น Mainboard 100 SKU, Hard disk 30 SKU และCPU 20 SKU เมือเทคโนโลยีเปลียนแปลง ถึงแม้

จะนํา Mainboard มาลดราคาก็ไม่สามารถขายสินค้าดงักลา่วได้ ดงันนัเมอืสินค้าดงักลา่วคงค้างอยู่ในสต็อคครบ 1 ปี บริษัทจะทําการ

ตงัสาํรองสินค้าล้าสมยัไว้ 50% และปีตอ่ไป 100% ตามลาํดบั ซึงในความเป็นจริงแล้วสินค้าดงักลา่วอาจจะไมม่ีมลูค่าแล้ว บริษัทจึงเริม

เปลียนวิธีการขายสินค้าโดยเริมจากการขอโปรโมชนัส่งเสริมการขายจากตวัแทนขายเพือให้สินค้าเหล่านนัมีอตัราการหมนุเร็วขึน แต่

ปัจจุบนัมีการปรับเปลียนรูปแบบการขายสนิค้าดงักลา่วเป็นสินค้าฝากขาย (Consignment) สง่ผลให้กําไรลดลง แตไ่มต้่องแบกรับภาระ

สินค้าและมีอตัราการเคลอืนไหวสนิค้าเร็วขึนด้วยเช่นกนั 

2. เป็นเพียงข้อผิดพลาดในการพิมพ์รายงานประจําปี 2561 เท่านนั โดยปัจจบุนันายคชัพล จุลชาติ ไม่มีสดัสว่นการ

ถือหุ้นในบริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 

3. ทีผ่านมายอดหนีการค้าต่างประเทศมีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึงทางผู้บริหารมีความเห็นว่ามูลค่า

ดงักลา่วไมน่า่เป็นกงัวล เนืองจากบริษัทไมม่ยีอดสง่ออก มีเพียงยอดการนําเข้าสินค้า หากค่าเงินบาทอ่อนตวัลงบริษัทสามารถนําเงินสด

ในมือจ่ายชําระหนีได้ทนัที โดยยอดหนีการค้าต่างประเทศตามปกติสามารถประมาณเป็นเงินไทยเกิน 60-70 ล้านบาท สว่นการขยาย

ธุรกิจไปยงัตา่งประเทศอยูใ่นแผนการดําเนินงานตอ่ไป 

มติ ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท 

สําหรับรอบปีบญัชีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย จํานวน 954,635,902 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 2561 

นายสรุะ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้แถลงต่อทีประชุมว่า จากงบการเงินรวมสําหรับรอบปีบญัชีสินสดุ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ซงึผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัทมีกําไรสทุธิเป็นจํานวนรวมทงัสิน 893.1 ล้านบาท และตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 759.6 ล้านบาท และตามกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกดั กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

จากเงินกําไรเท่านนั 



 

 

ดงันนั ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ

หุ้นในอตัราหุ้น 0.50 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน 1,200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทงัสิน 600,000,000 บาท คิดเป็น

อตัราเงินปันผลทีจ่ายเทียบกบักําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเทา่กบัร้อยละ 79.0 ซงึสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัททีมีรายชือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 8 พฤษภาคม 2562 ซงึเป็นวนัทีคณะกรรมการ

กําหนดให้เป็นวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้ นทีจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวันที        

24 พฤษภาคม 2562 

มติ ทปีระชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น (ห้า

สิบสตางค์) ตามรายละเอียดทีเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย จํานวน 954,635,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

วาระท ี5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

ก่อนเริมพจิารณาวาระการประชมุนี นายสรุะ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้แจ้งวา่ เพือให้เป็นไปตามแนว

ปฏิบัติทีดีของนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี กรรมการทีต้องออกตามวาระ จะออกจากห้องประชุม โดยมี นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ 

นายกฤชวฒัน์ วรวานิช และขอมอบหมายให้นายคชัพล จุลชาต ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กล่าว

รายงาน 

 นายคชัพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งว่าตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 18 

กําหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีทกุครัง จะต้องมีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งอยา่งน้อยจํานวนหนึงในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทสีดุกบัสว่นหนงึในสาม (1/3) กรรมการทีอยูใ่น

ตําแหน่งนานทีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนนัอาจจะเลือกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ ซึงกรรมการทีต้องออก

จากตําแหนง่กรรมการของบริษัทสาํหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในครังนมีีรายชือดงัต่อไปนี 

1 นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ   กรรมการและกรรมการอสิระ 

2 นายกฤชวฒัน์ วรวานิช   กรรมการ 

รายละเอยีดประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทงั 2 ทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสอืเชิญประชมุทีได้จดัสง่ให้แก่ผู้

ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ (สิงทสีง่มาด้วยลาํดบัท ี4)  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึงปรากฏอยู่ใน

รายงานประจําปี 2561 (สิงทสีง่มาด้วยลําดบัที 3 - ภายใต้หวัข้อเรืองการจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ)  โดยพิจารณาจากโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัท และคณุสมบตัิของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบคุคลแล้ว เห็นวา่กรรมการ 2 ทา่นซงึต้องออกจากตําแหนง่ตาม



 

 

วาระ เป็นผู้ทีมีความเหมาะสมด้านคณุวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วง

เวลาทีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษัท และกรรมการทงั 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ 

หรือถือหุ้นในกิจการใดทีมีสว่นแข่งขนักับการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า

บคุคลทีเสนอชือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตงักลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึง ซึงรายละเอียดประวตัิของกรรมการทงั 2 ท่าน ปรากฏตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 4 แนบท้ายหนงัสือเชิญประชุมทีได้จดัส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการเลือกตงักรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึงโดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบคุคล 

มติ ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตงันายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และนายกฤชวัฒน์ วรวานิช 

กรรมการทีต้องออกตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอกีวาระหนึง ด้วยคะแนนเสยีงดงันี 

(1) นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ 

เห็นด้วย จํานวน 926,630,747 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.0664 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 28,005,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.9336 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

จํานวน 

จํานวน 

 

0 

0 

เสยีง 

เสยีง 

  

 

(2) นายกฤชวฒัน์ วรวานิช  

เห็นด้วย จํานวน 931,275,047 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.5529 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 23,360,855 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.4471 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

จํานวน 

จํานวน 

0 

0 

เสยีง 

เสยีง 

  

วาระท ี6 พิจารณาและอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคัชพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 

ผู้กลา่วนําเสนอรายละเอยีดตอ่ทีประชมุ 

นายคชัพล จุลชาต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชีแจงว่า ทีประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนทีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562 จากความ

รับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอืนทีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั มี

ขนาดและลกัษณะของธุรกิจทีใกล้เคียงกนั รวมทงัผลสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

แล้ว พบว่าคา่ตอบแทนกรรมการทีบริษัทกําหนดนนัอยูใ่นอตัราใกล้เคียงกบัค่าเฉลียโดยรวมของตลาด 



 

 

จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 

ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและบําเหน็จกรรมการ 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 1. บริษัทไมม่นีโยบายจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเทา่นัน 

(2) บําเหน็จกรรมการ จํานวน 3,000,000 บาท โดยจ่ายสาํหรับกรรมการอิสระเทา่นนั 

มติ ทปีระชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 ในรูปของคา่ตอบแทน

รายเดือน และบําเหน็จกรรมการตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม 

ดงันี 

เห็นด้วย จํานวน 952,857,602 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8137 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 1,778,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1863 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระท ี7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคัชพล จุลชาต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ กล่าวชีแจงรายละเอียดในวาระนีต่อที

ประชมุ 

นายคชัพล จุลชาต กรรมการตรวจสอบได้กลา่วชีแจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบ

บญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชีแล้ว  มีความเห็น

และเสนอให้นายชยัศิริ เรืองฤทธิชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท ี4526 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 7795 

หรือนางสาวสขุุมาภรณ์ วงศ์อริยพร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4843 หรือ นายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3977 

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึงเป็นผู้ทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีทีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ให้

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอืนของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากัด  



 

 

ทําหน้าทีแทน ทงันี ผู้สอบบญัชีทีเสนอชือแตง่ตงัให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปีนี เป็นการปฏิบติัหน้าทีผู้สอบบญัชีปีที 

5 และเสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน  4,966,750  บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอืน ๆ 

ผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอืน ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ทเีกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด 

ทีประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตงัผู้สอบบัญชี และกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สําหรับปี 2562 ตามรายละเอียดทีเสนอ  

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิการแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี สําหรับปี 

2562 ตามรายละเอียดทีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

 

เห็นด้วย จํานวน 954,635,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสีย จํานวน 0 เสยีง   

วาระท ี8 พิจารณาเรืองอนื ๆ  

ประธานฯ ได้แจ้งทีประชุมว่า ได้นําเสนอระเบียบวาระเสร็จสนิลงแล้ว ทงันี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเสนอให้

พิจารณาเรืองอนืๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ทีประชุมซกัถามหรือเสนอแนะในเรืองทวัๆ ไปได้ ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม

ข้อมลูและให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรืองต่างๆ ซงึประธานและฝ่ายบริหาร ได้ชีแจงให้ ผู้ ถือหุ้นทราบโดยสรุปได้ ดงันี 

 

นายประชา ดาํรงค์สุทธิพงศ์ – ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี 

1. กลยุทธ์การขายสินค้า iPhone ในประเทศทีพฒันาแล้วอย่างองักฤษ และอเมริกา เมือเทียบกับกลยทุธ์การขาย

ของ COM7 มีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัหรือไม่ 

2. สถานการณ์ Apple และ Android ปัจจุบนัเป็นอย่างไร และในสถานการณ์เช่นนีสินค้า Brand ใดมียอดขายหรือ

กระแสตอบรับทีดีกวา่กนั 

  นายสุระ คณิตทวกีุล – ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

ชีแจงข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น ดงันี 

1. ประเทศทีพฒันาแล้วอยา่งอเมริกา ผู้บริโภคมีกําลงัการซอืสงูกวา่ประเทศไทยหลายเทา่ เนืองรายได้จากรายได้ตอ่

หวัของประชากรในประเทศไทยมีค่าเฉลียน้อยกว่าในอเมริกา ดงันนัความต้องการซือของกลุม่ผู้บริโภคในอเมริกาจึงมีความนิยมใน

สินค้ารุ่นใหม่ สว่นประเทศไทยมีกําลงัซือน้อยกว่า ประกอบกบัความนิยมในตวัสินค้ารุ่นรองลงมา เนืองจากสินค้ามีราคาถกูกว่าและ

คณุสมบตัิการการใช้งานไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั COM7 จึงมีแนวคิดเปิดเป็น BaNANA Outlet ทซีีคอนสแควร์ เพือรองรับกลุม่ลกูค้าอีก



 

 

กลุม่ซึงมีกําลงัซือน้อยกว่า เน้นขายสินค้าราคาพิเศษอาจจะเป็นสินค้าค้างสต็อก หรือสินค้าทีผลติขึนสาํหรับ Outlet ซึงทีผ่านมาได้รับ

การตอบรับเป็นอยา่งดี และมีแผนการทีจะเปิด BaNANA Outlet เพมิเติมอีก 2 สาขา 

2. แบ่งตามกลุม่ราคาสินค้า เช่น สินค้าทีราคาตงัแต่ 20,000 บาทขึนไป iPhone ยงัเป็นผู้นําทมีียอดเป็นอนัดบัหนึง 

บางช่วงอาจมี Samsung บางรุ่น เช่น S10, Note ทเีป็นความต้องการของลกูค้าบางกลุม่ทีมีกําลงัซอื หากเป็นสินค้า Brand จีนก็จะอยู่

ที Huawei ซึงมีจุดขายเป็นเลนส์กล้อง Leica และได้เปิดตวั รุ่น P30 ซึงมียอด Pre-order เยอะมากไม่เพียงพอต่อความต้องการ สว่น

สินค้าทีราคาประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาท ก็จะมี Samsung, Huawei และ iPhone รุ่นเก่าทนี่าสนใจ สว่นกลุม่สินค้าทีมีราคาตํา

กวา่ 10,000 บาท Oppo, Vivo ก็สามารถตอบสนองความต้องการกลุม่ลกูค้าได้ดีเช่นกนั  ทงันีขนึอยูก่บัวา่เป็นลกูค้าเป็นกลุม่ไหน สรุป 

ในช่วงนเีป็น Brand จีนทีขายดี เช่น Huawei, Oppo, Vivo และ Xiaomi  

นาย ศุภศักดิ หล่อธนวณิชย์ – ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี 

1. กลยทุธ์การดําเนินงานในปี 2562 ทีมุ่งเน้นเรืองการดแูลระบบบริหารจดัการหลงับ้านให้มีประสิทธิภาพยิงขึน คิด

วา่หากทําเสร็จแล้วมีผลตอ่ผลประกอบการอยา่งไร  

2. ปี 2562 แอปเปิลมีแผนมาเปิดในเมืองไทย COM7 สามารถร่วมมือกบัแอปเปิลอยา่งไรได้บ้าง 

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

ชีแจงข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น ดงันี 

1. การดําเนินงานในรอบปีทีผ่านมาเริมเกิดปัญหาการดําเนินงานทีล่าช้าติดปัญหาแบบคอขวด จึงทําให้เกิดการ

ทบทวนและพิจารณาว่าสมควรทีจะต้องเพิมและพฒันาทรัพยากรด้านบคุคลมากยิงขึน ซงึทีผ่านมา COM7 เติบโตอย่างรวดเร็วหาก

ยงัคงทํางานด้วยวิธีการแบบเดิมอาจทําให้ล้าหลงั จึงต้องพฒันานวตักรรมเข้ามาช่วยในการทํางานมากยิงขึน  ซงึเรามองว่าการเพิม

ยอดขายไมไ่ด้หมายความวา่ต้องเพมิสนิค้าใหมอ่ย่างเดียว แตห่ากเรามีระบบการทํางานทีมีประสิทธิภาพสามารถรองรับความต้องการ

ของลกูค้าได้ก็จะสามารถเพิมยอดขายได้เช่นกนั โดยเรามุง่เน้นให้ลกูค้ามีความพงึพอใจกบัสนิค้าและบริการของเราให้มากทีสดุ 

2. ทีผ่านมามีทงัเราแชร์เค้าและเค้าแชร์เรา มีการแลกเปลียนวิธีการทํางานและความรู้ในการบริหารจดัการสินค้า

ร่วมกนัอยา่งตอ่เนอืงอยูแ่ล้ว สงิท ีCOM7 พดูมาโดยตลอดคือเราอยากได้ความรู้เพือมาพฒันาองค์กรให้เกิดการเติบโตอยา่งยงัยืน 

3. สว่นหลงับ้านถ้าทําได้ดีก็จะสามารถสง่ผลยอดขาย และพฒันาพร้อมๆ กนัทกุด้านไปพร้อมๆ กนั   
 

หลงัจากทีฝ่ายบริหารได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุและขอบคณุผู้ถือหุ้นทีได้

สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์อยา่งยิงตอ่บริษัท 

 

ปิดประชมุ เวลา 16.00 น. 

 

(ลงชือ)  ประธานทีประชมุ 

 (นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ)  

 


