สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดบบที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามบญผูถ้ ือหุ้น ประจำาป 2557
บริษบท เอส พี วี ไอ จำากบด (มหาชน)
ประชุมเมื่อ นน ่่ 4 เมษายน 2557 เ ลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค ชนนน 34
อาคารเอส ่โอเอ า เ อร์ เลข่่ 900/9 ถนนพระราม 3 แข งบางโพงพาง เขตยานนา า กรุงเพฯ 10120
นายพีระพล อำาพนน เลขานกการบรษนท กลาาวออนรนบ้อออกนอ ทกกทาาน เขอา้าการประ!กมามนญ้อออกอนประ$ำาป%
2557 ของบรษนท เอ พี วี ไ อ $ำากนด (มา!น) ซึ่งมี้อออ กอนเขอาราวมประ!กมดอวยนเอง และมอบฉนนทะใอ้ออนอ่ เขอา
ราวมประ!กมแทน $ำานวน 70 ราย นนบ$ำานวนกนอ ไดอ 243,071,122 กอน คษดเป็นรออยละ 60.77 ของ$ำานวนกนอ ที่$ำานาาย
ไดอแลอวทนหงมดของบรษนทฯ ซึ่งเกษนกวาา 1 ใ น 3 ของ$ำานวนกอนที$่ ำานาายไดอทนหงมด ครบเป็นองค์ประ!กมามขออบนงคนบ
ของบรษทน ฯ ขออที่ 37 ามารเรษ่มดำาเนษนการประ!กมไดอ
เปิดประ!กมเวลา 14.00 น.
เลขานกการบรษนทแนะนำากรรมการบรษนท ้ออบบนญ!ี และทีป่ รึกากฎมายเพออ่ รว$อการนนบคะแนนเียง
ในการประ!กมามลำาดนบดนงนีห
กรรมการบริษน ่เ่ ข้าร่ มประชุม
1. นายธีระ อภนยวงศ์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการรว$อบ
2. นายมษนทร์ อษงคธเนศ
กรรมการ และประธานกรรมการบรษาร
3. นายนราธร วงศ์วเษ ศ
กรรมการ
4. นายไรรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบรษาร และกรรมการ้อ$นดการ
5. นางเพ็!รรนน์ วรญาณโกศล กรรมการ และกรรมการบรษาร
6. นายก$ษน กวรรณเก
กรรมการอษระ และกรรมการรว$อบ
7. นางกมา รนษวานษ!
กรรมการอษระ และกรรมการรว$อบ
ผูบ้ ริหารของบริษน่่เข้าร่ มประชุม
นายพีระพล อำาพนน กรรมการบรษาร และ้ออำานวยการHาายบนญ!ีและการเงษน
ผู้สอบบนญช่ของบริษน
นายวษ!าษ โลเกศกระวี $ากบรษทน ำานนกงาน อีวาย $ำากนด
่่ปรึกษากฎหมาย
นายโ!กกน เด!ะไกศยะ
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เพออ่ ความเขอาใ$รงกนนในการประ!กม และลงมษในแาละระเบียบวาระของการประ!กม เลขานกการบรษนทแ$อง
แนวทาง และวษธีการนนบคะแนนเียงของ้อออกนอ ซึ่ง$ะอองลงมษในแาละวาระ เพอ่อใอการประ!กมเป็นไปดอวยความ
เรียบรออย ดนงนีห
1. ้อออกอนทีม่ าดอวยนเองและ้อรนบมอบฉนนทะ ทีไ่ ดอรนบมอบฉนนทะใอออกเียงลงคะแนนในทีป่ ระ!กม $ะไดอรนบ
ใบลงคะแนนเป็นบนร ณ $กดลงทะเบียนกาอนเขอาราวมประ!กม โดยในแาละแานยาอย$ะระบก!อ่อ้อลงคะแนนและ$ำานวนกนอ ที่มี
ษทธษออกเียง ้อออกนอ รออ้อรบน มอบฉนนทะอองใ!อบนรลงคะแนนใอรงกนบวาระนนหนๆ
2. การประ!กม$ะพษ$ารณาเรอ่องามลำาดนบวาระในนนงออเ!ษญประ!กม
โดยเปิดโอกาใอ้อออกนอ ซนกามกาอน
แลอว$ึงใอ มีการลงมษำารนบวาระนนหนๆ กรณี้อออกอนอองการซนกามรออแดงความเ็น ขอใอ้อออกนอ ยกมออและแ$อง!อ่อ
นามกกล ทนงห นีห กรณีที่เป็น้อรนบมอบฉนนทะใอแ$อง!อ่อ้อออกนอ ที่มอบฉนนทะมาใอทปี่ ระ!กมทราบดอวยทกกครนหง
3. ้อออกอนทกกรายมีคะแนนเียง 1 กอน เทาากนบ 1 เียง ลของคะแนนเียงในแาละวาระ$ะปรากฏที่นอา
$อเพอ่อแดงใอ้อออกนอ ทกกทาานทราบ ทนงห นีหการลงคะแนนเียงในบนรลงคะแนนขอใอ้อออกนอ ลงเครอ่องมาย้กลงใน!าองใอ
!นดเ$น ในกรณีที่้อออกอนไมาไดอลงคะแนนเียงแาอยาางใดๆ $ะออวาาเ็นดอวย
4. ในกรณี้อออกนอ ไมาเ็นดอวย รออมีความประงค์$ะงดออกเียงในวาระนึ่งวาระใดในการประ!กม ใอ้อออ
กอนลง เครอ่องมาย้กใน!าองไมาเ็นดอวยรอองดออกเียง พรออมลง!อ่อในบนรลงคะแนน และใอยกมออขึหน $ากนนหน$ะมีเ$อา
นอาที่เดษนไปเก็บบนรลงคะแนน เพออ่ นำามาคำานวณคะแนนเียงของแาละวาระ ทนงห นีห บรษทน ฯ $ะนำาคะแนนเียงที่ไมาเ็นดอวย
และงดออกเียง ดนงกลาาว นกออก$ากคะแนนเียงทนหงมดทีเ่ ขอาราวมประ!กมและออวาาคะแนนเียงที่เลออเป็นคะแนนที่เ็น
ดอวยในวาระนนหนๆ ทนหงนีห ากคะแนนเียงาวนใญาเ็นดอวยและเป็นไปามขออบนงคนบบรษนทฯ ในเรอ่องคะแนนเียงใอออวาาที่
ประ!กมใอความเ็น!อบ รออ อนกมนษในวาระนนหน
5. เพอ่อใอเป็นไปามนโยบายการกำากนบการด้แลกษ$การที่ดี ดนงนนหนวาระที่ 6.1 การแางนหงกรรมการแทน
กรรมการทีอ่ อกามวาระประ$ำาป% 2557 $ะทำาการเก็บบนรลงคะแนนเียง$าก้อออกนอ ที่เขอาราวมประ!กมทนหงมด ทนหงในกรณีที่
้อออกนอ มีความประงค์ที่$ะลงคะแนนเียงเ็นดอวย ไมาเ็นดอวย รอองดออกเียง พรออมลง!อ่อในบนรลงคะแนน $ากนนหน
$ะมีเ$อานอาที่เดษนไปเก็บบนรลงคะแนน ทนหงนีห าก้อออกอนไมาางบนรลงคะแนน ไมาแดงความเ็นคนดคอาน รออแดงความเ็น
เป็นอยาางออ่น $ะออวาา้อออกนอ เ็นดอวย
6. ้อออกอนรออ้อรนบมอบฉนนทะที่มีความประงค์กลนบกาอนทีก่ ารประ!กม$ะษหนกด ใอางบนรลงคะแนนที่เลออใอ
เ$อานอาทีข่ องบรษทน ฯ ณ ประ้ทางออก
เลขานกการบรษนทแ$องขออแกอไขขออม้ล ในรายงานประ$ำาป% 2556 นอา 49 งบแดงการเปลี่ยนแปลงของ้อออกนอ
ำารนบป% ษนห กดวนนที่ 31 ธนนวาคม 2556 (นอา 118 ำารนบภาาอนงกฤ) โดยทางบรษทน ฯ ไดอแกอไขโดย$นดทำาใบแทรกอด
ไวอในรายงานประ$ำาป%แลอว
$ากนนหน นายธีระ อภนยวงศ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการรว$อบ ซึ่งเป็นประธานในที่ประ!กมกลาาว
เปิดประ!กม
าระ่่ 1

พิจารณารนบรองรายงานการประชุมสามนญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2556
ประธานฯ เนอใอที่ประ!กมพษ$ารณารนบรองรายงานการประ!กมามนญ้อออ กอนประ$ำาป% 2556 ซึ่งประ!กมเมอ่ อ
วนนที่ 26 มีนาคม 2556 ปรากฏามำาเนารายงานการประ!กมที่ไดอ$นดางใอแกา้อออกอนทกกคนพรออมนนงออ
เ!ษญประ!กมแลอว
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มติป่ ระชุม

ทีป่ ระ!กมพษ$ารณาแลอวมีมษอนกมนษรนบรองรายงานการประ!กมามนญ้อออ กอนประ$ำาป% 2556
ามทีเ่ นอดอวยคะแนนเียง ดนงนีห
เ็นดอวย 243,071,122 เียง ไมาเ็นดอวย 0 เียง

าระ่่ 2

งดออกเียง 0 เียง

พิจารณารนบราบผลการดําเนินงานของบริษน ฯ และรายงานประจําปี 2556
ประธานฯ มอบมายใอนายไรรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ้$อ นดการ เป็น้อรายงานรกปลการดำาเนษนงาน
ของบรษนทฯ ที่เกษดขึหนในป% 2556 ใอทปี่ ระ!กม้อออ กอนทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอย้ใา นรายงานประ$ำาป%
ามเอการแนบ
2
ทีบ่ รษนทฯไดอ$นดางใอแกา้อออกนอ พรออมนนงออเ!ษญประ!กมแลอวโดยนายไรรณ์
วรญาณโกศล แลงาอทีป่ ระ!กมรกปไดอดนงนีห
ลการดำาเนษนงานในรอบป%บญ
น !ีษหนกดวนนที่ 31 ธนนวาคม 2556 บรษทน ฯ มีรายไดอรวม$ำานวน 2,304.85
ลอานบาท และมีกำาไรกทธษลนงนกภาีเงษนไดอนษษบกคคลเป็นเงษน 16.26 ลอานบาท ซึ่งภาพรวมของภาวะลาด
มีการเปลี่ยนแปลงของพฤษกรรม้อบรษโภค$ากคอมพษวเอร์ เป็นแท็บเล็และมาร์ทโฟนเพษ่มมากขึหน โดยในป%
2556 ที่าานมา ยอดขายษนคอาของบรษทน ฯ เป็นไปในทษศทางเดียวกนนกนบภาวะลาด ไดอแกา iPad โดยเฉพาะ
iPad mini และ iPhone ซึ่งเป็นษนคอาที่กำาไรขนนห อนที่่ำากวาาษนคอากลกามออน่ ประกอบกนบการออกษนคอาใมาของ
Apple ทีท่ ยอยออกใน!าวงปลายเดออนกลาคมซึ่ง!อากวาาทกกป% $ึงางลใอยอดขายลดลง$ากป% 2555 ทนหงนีห
บรษนทฯ ไ ดอพยายามปรนบปรกง แกอไขานการณ์ดนงกลาาวโดยขยายลาดกลกมา ล้กคอาองค์กรและการศึกาเพษ่ม
มากขึหน เพอ่อ!ดเ!ยกนบลาดคอาปลีกที่ภาพเศรฐกษ$!ลอนว และลกระทบ$ากานการณ์การเมออง รวมทนงห
$นดาษนคอา กลกาม Non Apple ที่มีกำาไรขนหนอนที่ดี เพอ่อใอกำาไรขนนห อน$ากการขายษนคอาดีขึหน
ประธานฯ เปิดโอกาใอ้อออ กอนซนกาม ซึ่งในที่ประ!กมมี้อออกอนซนกามโดยรกปใ$ความำาคนญไดอดนงนีห
ชื่อ
ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง
นายณรงค์!นย ษมะโร$น์
1. ยอดขายของบรษนทฯในป% 2556 ลดลง$ากป% 2555 ประมาณ
้อออกนอ ซึ่งมาดอวยนเอง
216 ลอานบาท แาคาาใ!อ$าายในการขายไดอเพษม่ ขึหนเล็กนออย และคาา
ใ!อ$าา ยในการบรษารเพษม่ ขึหนประมาณ 10 ลอานบาท เป็นเพราะเก
ใด
2. ษนคอาคงเลออปลายป% 2556 ซึ่งลดลงไมามากเมอ่อเทียบกนบปลายป%
2555 ซึ่งษนคอาของบรษนทฯเป็นษนคอาเทคโนโลยี มีความลอามนย
เร็ว าก๊อคษนคอาไวอมากอา$ทำาใอขาดทกนเนอ่อง$ากม้ลคาาษนคอา
ทีล่ ดลงไดอ ดนงนนหนษนคอาคงเลออปลายป%ควร$ะลดลงมากกวาานีห รออ
ไมา
นายพีระพล อำาพนน
คาาใ!อ$าายในการขาย และบรษารทีเ่ พษ่มขึหนเนอ่อง$ากการขยาย
กรรมการบรษาร และ้ออำานวยการ าขา และมีการลงทกนในษนทรนพย์าวรเพษ่ม คาาใ!อ$าายทีเ่ พษ่มขึหน$ึงเป็น
Hาายบนญ!ีและการเงษน
เงษนเดออนและคาาแรง และคาาเอ่อมราคาษนทรนพย์ รวมทนหงยนงมีคาา าง
เรษมการขายเพอ่อเป็นการกระกอนยอดขาย $ึงทำาใอคาาใ!อ$าายดนงกลาาว้ง
ขึหนเมอ่อเทียบกนบรายไดอ
นายธีระ อภนยวงศ์
คณะกรรมการบรษทน ไดอมองเ็นเ!านเดียวกนบ้อออกนอ ในประเด็น
ประธานกรรมการ
และประธาน ษนคอาคงเลออ โดยบรษนทมีระบบการควบคกมด้แล็อคใออย้ใา นปรษมาณ
กรรมการรว$อบ
ทีเ่ มาะม ำารนบยอดขายทีล่ ดลงในป% 2556 เป็นไปามภาพ
เศรฐกษ$ที!่ ลอนว ประกอบกนบ Apple มีการออกษนคอา!อากวาาป%กาอน
ในขณะทีค่ าาใ!อ$าายของบรษทน ฯไมาไดอลดลงมาก เนอ่องมา$ากการขยาย
าขา และการลงทกนเพออ่ การเษบโในอนาค
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ชื่อ
นางาว!นษา มกททานากร
้อรบน มอบฉนนทะ

ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง
1. ขอใออธษบายรายละเอียดการเพษ่มยอดขายในกลกามล้กคอาการศึกา
2. ในาวนของ TV Digital บรษนทฯมีโอกาที่$ะเขอาไปมีาวนราวมใน
ลาดนีห รออไมา
นายไรรณ์ วรญาณโกศล
ในการเขอา้าลาดการศึกา บรษนทฯไดอแบางเป็น 2 กลกาม ดนงนีห
กรรมการ กรรมการบรษาร และ
1. โรงเรียนนานา!าษ
กรรมการ้อ$นดการ
บรษทน ฯ ประบความำาเร็$ในการขายษนคอาใอกนบล้กคอากลกมา
นีหโดยบรษนทฯมีการทำาโครงการนึ่งนนกเรียนนึ่งคอมพษวเอร์
(One to One Project) ราวมกนบโรงเรียน ซึ่งเป็นการ
นนบนกน
ใอนกน เรียนมีคอมพษวเอร์ของนวเองที่โรงเรียน
2. มาวษทยาลนย
บรษทน ฯมีรอาน U●Store ที่นหงในมาวษทยาลนยาางๆซึ่ง
นอก$ากเป็นรอานคอาปลีกแลอว U●Store เป็น!าองทางใอบรษนทฯไดอ
ษดาอกนบคณะาางๆในมาวษทยาลนยเพอ่อทำาโครงการที่เมาะกนบ
แาละคณะ
ำารนบลาด TV Digital บรษทน ฯมีษนคอา Apple ทีไ่ ดอ
เปรียบที่$ะเขอา้าลาดนีห ไดอแกา Mac Pro ซึ่งเป็นษนคอากลกาม CPU
ที่มปี ระษทธษภาพ้ง เมาะำารนบการนดาอ VDO แาป$ั $กบนน
ปรษมาณษนคอาที่มียนงไมาเพียงพอาอความอองการ
นอก$ากนนนห
บรษทน ฯยนงมีษนคอาประเภทฮาร์ดดษ$นดเก็บขออม้ลที่ามารรองรนบ
การ$นดเก็บขออม้ล VDO ขนาดใญาไดอ ซึ่งษนคอาดนงกลาาว$ะเป็น
ษนคอาลนกทีบ่ รษทน ฯ$ะเขอาราวมในลาด TV Digital
นายธีระ อภนยวงศ์
ลาดการศึกา บรษนทฯมองึง Future Generation ซึ่ง
ประธานกรรมการ
และประธาน Technology เป็นษ่ง$ำาเป็นของเด็ก เป็นโอกาที่เด็ก$ะไดอเรียนร้ใอ นการ
กรรมการรว$อบ
ใ!อไมาวาา$ะคอมพษวเอร์แบบไน และ Apple เองมี$กดแข็งในลาดเพอ่อ
การศึกา
ำารนบลาด TV Digital บรษนทฯไดอศึการายละเอียด Content
าางๆ
และมองเ็น!าองทางในการ$นดาอกปกรณ์เครอ่องมออ
เพอ่อ
นนบนกนธกรกษ$ TV Digital
นาย อนศวษน นนษวษกนยการ
1. รอาน iStudio มีค้าแขางลายรายรออไมา
้อออกนอ ซึ่งมาดอวยนเอง
2. ความแกาางของรอาน iStudio by SPVi มีความแกาาง$ากค้า
แขางรายออ่นอยาางไร
นายไรรณ์ วรญาณโกศล
รอาน iStudio มีค้าแขางลนก 4 รายซึ่งบรษทน ฯเป็นนึ่งในนนหน
กรรมการ กรรมการบรษาร และ
ำารนบความแกาางของรอาน iStudio by SPVi ไดอแกา
กรรมการ้อ$นดการ
•
านที่นหง:บรษนทฯ$ะพษ$ารณาองค์ประกอบาางๆทีเ่ มาะ
มใอการ$นดนหงรอานคอาปลีกในแาละพอนห ที่แกาางกนนาม
ประเภทของรอานคอาปลีก เ!าน านที่นหง ประเภทของล้กคอา
ในบรษเวณนนหนๆ เป็นอน
•

บรษนทฯเนอนการรอาง
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User

Experience

เพออ่ รอาง

ชื่อ

ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง
ประบการณ์การใ!อษนคอา Apple ใอกบน ล้กคอา
•
บรษนทฯเนอนการHึกอบรมพนนกงานเพอ่อเป็นการ
Update
ความ ร้อเกี่ยวกนบเทคโนโลยีใมาใอกนบพนนกงานและามาร
าายทอดใอความร้อกนบล้กคอาไดอ
นายนาย กรฑษณ $กฬาโอฬาร
1. ขอเนอใอบรษทน ฯทำาการลาดโดยางโปรโม!น่นใอแกา้อออกอน
้อออกนอ ซึ่งมาดอวยนเอง และรนบมอบ
ทาง SMS รอออ่อออ่นๆ เพอ่อเป็นการรอางปฏษนมพนนธ์กบน ้อ ออ
ฉนนทะมาคมางเรษม้อลงทกนไทย
กนอ /ล้กคอา
2. ขอทราบ$ำานวนรอานคอาของบรษนทฯวาามีกี่าขา
นายไรรณ์ วรญาณโกศล
เ็นดอวยามที่้อออ กอนเนอ และแ$อง้อออกอนทาานใดนใ$รนบ
กรรมการ กรรมการบรษาร และ ขออม้ลโปรโม!น่นของบรษนทฯ ใอเ$อานอาที่ของบรษนทฯ$ดเบอร์ษดาอ และ
กรรมการ้อ$นดการ
อีเมล์ ของ้อออกอนเพอ่อางขออม้ลาอไป
บรษทน ฯไดอเปิดเย$ำานวนรอานคอาของบรษทน ฯไวอในรายงานประ$ำา
ป% 2556 นอา 14 - 15
นายมษนทร์ อษงคธเนศ
ขอบคกณ้อออกนอ ที่แนะนำา ซึ่งเป็นษ่งที่บรษทน ฯอยาก$ะทำา แาษด
กรรมการ และประธานกรรมการ ปัญาทีข่ ออม้ล้อออกนอ ที่บรษนทฯมี
เป็นขออม้ลทีไ่ ดอรนบ$ากศ้นย์รนบHาก
บรษาร
ลนกทรนพย์ ซึ่งไมามีเบอร์มออออ าก้อออกอนทาานใดนใ$$ะรนบขาาวโปรโม
!น่นของบรษนทฯ ามารใอเบอร์ษดาอรอออีเมล์ทเี่ $อานอาที่ของบรษนทฯ
ที่ นอาอองประ!กมนีห
มติ่ประชุม

ทีป่ ระ!กมพษ$ารณาแลอว มีมษรนบทราบลการดำาเนษนงานของบรษทน ฯ และรายงานประ$ำาป%
2556 ามทีเ่ นอ

าระ่่ 3 พิจารณาอนุมนติงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรนบรอบปีบนญช่สนิน สุด นน่่ 31 ธนน าคม 2556

และ

งบกําไรขาดุนเบ็ดเสร็จของบริษน ฯ

ประธานฯ มอบมายใอนายพีระพล อำาพนน กรรมการบรษารและ้ออำานวยการHาายบนญ!ีและการเงษน เป็น้อ
รายงานรกป โดยนายพีระพล อำาพนน แลงาอทีป่ ระ!กม รกปไดอดนงนีห
งบแดงฐานะการเงษน และงบกำาไรขาดทกนเบ็ดเร็$ของบรษนทฯ ำารนบรอบป%บนญ!ีษหนกดวนนที่ 31 ธนนวาคม
2556 ไดอาานการรว$อบ$าก้ออบบนญ!ีของบรษทน ฯเรียบรออยแลอว โดยรายงาน้ออบบนญ!ีรนบอนกญาใอ
ความเ็นแบบไมามีเงอ่อนไข ามทีป่ รากฏในรายงานประ$ำาป% 2556
ประธานฯ เปิดโอกาใอ้อออกนอ ซนกาม ซึ่งในทีป่ ระ!กมมี้อ ออกอนซนกามโดยรกปใ$ความำาคนญไดอดนงนีห
ชื่อ
ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง
นายณรงค์!นย ษมะโร$น์
บรษทน ฯ มีการเพษ่มทกน 160 ลอานกนอ ซึ่งประกอบดอวย IPO 104.5 ลอาน
้อออกอนซึ่งมาดอวยนเอง
กอน และกรรมการและพนนกงาน 5.5 ลอานกอน อีก 50 ลอานกนอ เป็นการ
เพษ่มทกนใอแกาใคร และาวนเกษนม้ลคาากนอ เกษด$ากการเพษ่มทกนใด
นายพีระพล อำาพนน
50 ลอานกอนเป็นการเพษ่มทกนของ้อ ออกอนเดษมในราคาพาร์ และาวนเกษน
กรรมการบรษาร และ้ออำ า นวยการ ม้ลคาากนอ ามนญเกษด$ากการเนอขายกนอ
IPO และเนอขายใอแกา
Hาายบนญ!ีและการเงษน
กรรมการและพนนกงานในราคา IPO
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มติ่ประชุม

ทีป่ ระ!กมไดอพษ$ารณาแลอวมีมษเป็นเอกฉนนท์ อนกมนษงบแดงฐานะการเงษน และงบกำาไร
ขาดทกน เบ็ดเร็$ของบรษนท ำารนบรอบป%บญ
น !ี ษหนกดวนนที่ 31 ธนนวาคม 2556 ซึ่งาาน
การรว$อบ $าก้ออบบนญ!ีรนบอนกญาแลอว ดอวยคะแนนเียง ดนงนีห
เ็นดอวย 243,321,322 เียง ไมาเ็นดอวย 0 เียง

าระ่่ 4

งดออกเียง 0 เียง

พิจารณาและอนุมนติการจ่ายเงินปันผล และการจนดสรรเงินกําไร สําหรนบผลการดําเนินงานสินน สุด ณ
นน่่ 31 ธนน าคม 2556
ประธานฯ แลงาอทีป่ ระ!กมวาา ามพระรา!บนญญนษบรษทน มา!น$ำากนด กำานดใอบรษทน ออง$นดรรกำาไร
กทธษ ประ$ำาป%าวนนึ่งไวอเป็นทกนำารองไมานออยกวาารออยละ 5 ของกำาไรกทธษประ$ำาป% $นกวาาทกนำารอง$ะ
มี$ำานวนไมา นออยกวาารออยละ 10 ของทกน$ดทะเบียน
บรษทน ฯ มีนโยบาย$าายเงษนปันลในอนราไมานออยกวาารออยละ 40 ของกำาไรกทธษภายลนงการนกภาีเงษนไดอ
นษษบกคคล อยาางไรก็ามบรษทน ฯ อา$$ะกำานดใอการ$าายเงษนปันลมีอนราที่นออยกวาาอนราที่กำานด
ขอางอนไดอ ากบรษนทฯ มีความ$ำาเป็นที$่ ะอองนำาเงษนกำาไรกทธษ$ำานวนดนงกลาาวมาใ!อเพอ่อขยาย การดำาเนษน
งานของบรษนทาอไป
$ึงขอเนอใอที่ประ!กม พษ$ารณาอนกมนษ$นดรรกำาไรกทธษ$ากลการดำาเนษนงานป% 2556 เป็นทกนำารองาม
กฎมายไมานออยกวาารออยละ 5 ของกำาไรกทธษประ$ำาป% คษดเป็นเงษน 820,000 บาท
และ$าายเงษนปันล$ากลประกอบการรายป%รอบป%บนญ!ีษหนกดวนนที่ 31 ธนนวาคม 2556 ในอนรากนอ ละ
0.0163 บาท รวมเป็นเงษนทนหงษหน 6,520,000 บาท โดยกำานดวนนกำานดราย!อ่อ้อ ออกอนทีม่ ีษทธษในการรนบ
เงษนปันล ในวนนที่ 17 มีนาคม 2557 และใอรวบรวมราย!อ่อ้อออกอนามมารา 225 ของพระรา!บนญญนษ
ลนกทรนพย์และลาดลนกทรนพย์ โดยวษธษปดิ มกดทะเบียนพนกการโอนกอนในวนนที่ 18 มีนาคม 2557 และ
กำานดวนน$าายเงษนปันล ในวนนที่ 18 เมายน 2557
ประธานฯ เปิดโอกาใอ้อออกอนซนกาม ซึ่งในที่ประ!กมไมามี้อออ กอนซนกามใดๆ
มติ่ประชุม

ที่ ประ!ก มพษ$ารณาแลอวมี มษ เป็ นเอกฉนนท์ อนกมน ษ การ$น ดรรกำาไรก ทธษ เป็นทกนำารอง
ามกฎมาย $ำานวนเงษน 820,000 บาท และอนกมนษการ$าายเงษนปันลในอนรากอนละ
0.0163 บาท คษดเป็น$ำานวนเงษน 6,520,000 บาท โดยวษธษปดิ มกดทะเบียนพนกการโอนกอน
ในวนนที่ 18 มีนาคม 2557 และกำานดวนน$าายเงษนปันลในวนนที่ 18 เมายน 2557
ดอวยคะแนนเียง ดนงนีห
เ็นดอวย 243,321,322 เียง ไมาเ็นดอวย 0 เียง งดออกเียง 0 เียง

าระ่่ 5 พิจารณาและอนุมนติจ่ายเงินโบนนสประจําปีให้กรรมการ
รอบปีบนญช่สนิน สุด นน่่ 31 ธนน าคม 2556

สําหรนบการดําเนินงาน

ประธานฯ ไดอเนอาอทีป่ ระ!กมพษ$ารณา$าายเงษนโบนนประ$ำาป%ใอแกากรรมการเป็น$ำานวนเงษนรวม 300,000
บาท ำารนบการดำาเนษนงานรอบป%บนญ!ี 2556 ทนงห นีห นายไรรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็!รรนน์
วรญาณโกศล เนอที่$ะไมารบน โบนนเนอ่อง$ากเป็นพนนกงานประ$ำาของบรษนทฯ โดยมีรายละเอียดามนนงออ
เ!ษญประ!กมนอา 4
ประธานฯ เปิดโอกาใอ้อออกนอ ซนกาม ซึ่งในทีป่ ระ!กมไมามี้อออกนอ ซนกามใดๆ
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มติ่ประชุม

ทีป่ ระ!กมพษ$ารณาแลอวมีมษเป็นเอกฉนนท์ อนกมนษการ$าายเงษนโบนนประ$ำาป%ใอแกากรรมการเป็น
$ำานวนเงษนรวม 300,000 บาท ำารนบการดำาเนษนงานรอบป%บนญ!ี 2556 ามที่เนอดอวย
คะแนนเียง ดนงนีห (กรรมการละษทธษ์ในการออกเียง)
เ็นดอวย 183,416,272 เียง

ไมาเ็นดอวย 0 เียง

งดออกเียง 0 เียง

าระ่่ 6 พิจารณาและอนุมนติการแต่งตนนงกรรมการแนกรรมการ่่ตอ้ งออกตาม าระ
และการกําหนดค่าตอบแนกรรมการ สําหรนบปี 2557
6.1

พิจารณาและอนุมนติการแต่งตนนงกรรมการแนกรรมการ่่ตอ้ งออกตาม าระ

ประธานฯ แลงาอทีป่ ระ!กมามพระรา!บนญญนบษ รษนทมา!น$ำากนด พ.ศ. 2535 และามขออบนงคนบ
ของบรษทน ฯ ขออ 18. กำานดวาาในการประ!กมามนญ้อออกนอ ประ$ำาป%ทกกครนหงใอกรรมการออก$ากำาแนาง
$ำานวนนึ่งในามของ$ำานวนกรรมการทนหงมด อา$ำานวนกรรมการที่$ะแบางออกใอเป็นามาวนไมาไดอ ก็ใอ
ออกโดย$ำานวนใกลอที่กดกนบนึ่งในาม
โดยในป%นีหกรรมการที่อองออก$ากำาแนางกรรมการของบรษนทฯ
ามกำานดวาระ มีดนงนีห
1) นางเพ็!รรนน์ วรญาณโกศล
2) นายก$ษน กวรรณเก
คณะกรรมการเ็นมควรเนอใอที่ประ!กมพษ$ารณาแางนหงกรรมการทนหง 2 ทาาน กลนบเขอาดำารง
ำาแนางอีกวาระนึ่งเนอ่อง$ากเป็น้อมีความร้อความามารและมีประบการณ์ในการบรษารงานบรษนทฯ
โดยใอมีการพษ$ารณาลงคะแนนใอกรรมการแาละทาานเป็นรายบกคคลามลนกการกำากนบด้แลกษ$การที่ดี
ในการนีหกรรมการที่มีาวนไดอเียละษทธษใ์ นการออกเียง
ประธานฯ เปิดโอกาใอ้อออกอนซนกาม ซึ่งในที่ประ!กมไมามี้อออ กอนซนกามใดๆ
มติ่ประชุม

ทีป่ ระ!กมพษ$ารณาแลอวมีมษเป็นเอกฉนนท์ อนกมนษการแางนหงนางเพ็!รรนน์ วรญาณโกศล และ
นายก$ษน กวรรณเก ดอวยคะแนนเียงดนงนีห
1) นางเพ็!รรนน์ วรญาณโกศล
เ็นดอวย 210,027,322 เียง ไมาเ็นดอวย 0 เียง งดออกเียง 0 เียง
2) นายก$ษน กวรรณเก
เ็นดอวย 242,721,322 เียง ไมาเ็นดอวย 0 เียง

งดออกเียง 300,000 เียง

6.2 พิจารณาและอนุมนติการกําหนดค่าตอบแนกรรมการ สําหรนบปี 2557
ประธานฯ
ไดอเนอาอทีป่ ระ!กมพษ$ารณาการกำานดคาาอบแทนกรรมการำารนบป% 2557
ซึ่งเทาากนบ คาาอบแทนในป% 2556 ทนงห นีห นายไรรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็!รรนน์ วรญาณโกศล
เนอที$่ ะไมารนบ คาาอบแทน$ากการดำารงำาแนางกรรมการ เนอ่อง$ากเป็นพนนกงานประ$ำาของบรษทน
โดยมีรายละเอียดาม นนงออเ!ษญประ!กมนอา 6
ประธานฯ เปิดโอกาใอ้อออกนอ ซนกาม ซึ่งในทีป่ ระ!กมมี้อ ออกอนซนกามโดยรกปใ$ความำาคนญไดอดนงนีห
ชื่อ
นายณรงค์!นย ษมะโร$น์
้อออกอนซึ่งมาดอวยนเอง

ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่แน จง
กรรมการ 2 ทาาน ซึ่งเป็นพนนกงานบรษทน ที่เนอไมารบน คาาอบแทน ควรมี
ษ่ง$้งใ$อบแทนเมอ่อทำาลงานไดอดี บรษทน มีษ่ง$้งใ$อยาางไร
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ชื่อ
นายมษนทร์ อษงคธเนศ
กรรมการและประธานกรรมการ
บรษาร

มติ่ประชุม

ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่แน จง
กรรมการ 2 ทาาน เป็น้บอ รษาร และพนนกงานประ$ำาขอบรษนทฯ ไดอรนบคาา
อบแทนเป็นเงษนเดออนในฐานะพนนกงานประ$ำ า ซึ่งพษ$ารณาการขึหนเงษนเดออน
ามลงานรวมทนหงโบนน ทนหงนีห ทนงห 2 ทาานไดอรนบคาาอบแทนที่เป็นเงษนเดออน
ละโบนนแลอว $ึงขอละษทธษ์รนบคาาอบแทนในฐานะกรรมการ

ทีป่ ระ!กมพษ$ารณาแลอว มีมษเป็นเอกฉนนท์อนกมนษคาา อบแทนกรรมการ ำารนบป% 2557 าม
ที่เนอ ดอวยคะแนนเียงดนงนีห (กรรมการละษทธษใ์ นการออกเียง)

าระ่่ 7 พิจารณาอนุมนติการแต่งตนนงผู้สอบบนญช่และกําหนดค่าตอบแนของผู้สอบบนญช่
ประธานฯ เนอใอทปี่ ระ!กมพษ$ารณาแางนหง นายวษ!าษ โลเกศกระวี ้ออบบนญ!ีรนบอนกญาเลขที่ 4451
และ/รออ
นางาวกมลทษพย์ เลษศวษทย์วรเทพ ้ออบบนญ!ีรนบอนกญาเลขที่ 4377 และ/รออ
นางาวศษรษวรรณ กรเทพษนทร์ ้ออบบนญ!ีรนบอนกญาเลขที่ 4604 แางบรษทน ำานนกงานอีวาย $ำากนด
(เดษม!อ่อ บรษทน ำานนกงาน เอษน์ท แอนด์ ยนง $ำากนด) ซึ่งเป็นำานนกงานอบบนญ!ีที่มปี ระบการณ์ และมี!อ่อ
เียง เป็นทีย่ อมรนบโดยทน่วไป เป็น้ออบบนญ!ีของ บรษทน โดยกำานดคาาอบแทนเป็นเงษน$ำานวน 900,000
บาท าอป%(เทาากนบป% 2556)
ประธานฯ เปิดโอกาใอ้อออกอนซนกาม ซึ่งในที่ประ!กมไมามี้อออ กอนซนกามใดๆ
มติป่ ระชุม

ทีป่ ระ!กมพษ$ารณาแลอว มีมษเป็นเอกฉนนท์อนกมนษแางนหง้ออบบนญ!ี$ากบรษทน ำานนกงาน
อีวาย $ำากนด เป็น้ออบบนญ!ีของบรษทน ฯ และกำานดคาาอบแทนำารนบป% 2557
ามทีเ่ นอดอวยคะแนนเียงดนงนีห
เ็นดอวย 243,321,322 เียง ไมาเ็นดอวย 0 เียง งดออกเียง 0 เียง

าระ่่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ เปิดโอกาใอ้อออกอนซนกาม ซึ่งในที่ประ!กมมี้อออกนอ ซนกามโดยรกปใ$ความำาคนญไดอดนงนีห
ชื่อ
ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่แน จง
นายนาย กรฑษณ $กฬาโอฬาร
ปั$$กบนน นงคมมีการอ่นนวเรอ่องการาออานทก$รษคอรนป!น่น มาคมาง
้อรบน มอบฉนนทะมาคมางเรษม้อ
เรษม้อลงทกนไทยและมาคมางเรษมาบนนกรรมการไทย (IOD) มีการ
ลงทกนไทย และ้อออกนอ ซึ่งมาดอวย $นดโครงการแนวราวมปฏษบน ษของภาคเอก!นไทยในการาออานการทก$รษ
นเอง
บรษนทฯมีความนใ$ที$่ ะเขอาราวมการประกาศเ$นารมณ์ในการาออาน
ทก$รษคอรนป!น่น รออไมา
นายมษนทร์ อษงคธเนศ
โครงรอางธกรกษ$ของ SPVi าวนใญาเป็นธกรกษ$คอาปลีก และอีก
กรรมการ และประธานกรรมการ าวนเป็นการทำาโปรเ$คกนบานศึกาประมาณ 10% ซึ่งเป็นธกรกษ$ที่ไมา
บรษาร
ซนบซออน เป็นการขายษนคอาใอกบน ้บอ รษโภคโดยรง าก$ะทำาอะไรที่ไมา
้กอองกนบ้อบรษโภคทำาไมาไดอ ซึ่งอองเป็นลประโย!น์ราวมของ้อบรษโภค
คออ้อบรษโภคอองการษนคอาที่ราคา้กที่กด คกอมคาาที่กด $ึงเป็นไปไดอยาก
ทีท่ ำาธกรกษ$ทีไ่ มาโปรางใ เพราะไมา$ำาเป็นอองทำาอะไรไมาโปรางใเพอ่อใคร
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ชื่อ

ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่แน จง
อีก ทนหง นโยบายของคณะกรรมการบรษ น ท ้อบ รษ าร $นึ ง
พนนกงาน มกางเนอนใอความำาคนญในการทำาธกรกษ$ที่โปรางใ เพออ่ ทำาธกรกษ$
กนบ ้อบ รษ โ ภคโดยรง นอก$ากนนห นบรษ น ท ฯ ยน ง มี  นาว ยงานรว$อบ
ภายในที่ทำาการรว$อบอยาางเครางครนด รวมทนหงมี้อรว$อบภายนอก
อยาางบรษนทำานนกงาน อีวาย $ำากนด ทีท่ ำาการรว$อบทกกระยะ
ดนงนนหนโอกาที่$ะไมาางเรษมใอการทำาธกรกษ$ทีโ่ ปรางใไมามี ซึ่งเป็น
ประโย!น์ที่บรษนทฯ $ะไดอรนบอย้าแลอว บรษนทฯ มีเ$นารมณ์ นโยบาย
และระบบที่$ะป้องกนนการทก$รษ นอก$ากนนหนยนงมีโปรแกรมHึกอบรม
พนนกงานไมาวาา$ะเป็นความร้อเกี่ยวกนบษนคอา เทคโนโลยี และการบรษการ
รวมึงการปฏษบนษทมี่ ี$รรยาบรรณาอบรษทน ฯ และล้กคอา
เพราะฉะนนหนบรษทน ฯระนนกในเรอ่องการทำาธกรกษ$ที่โปรางใ และมี
การปฏษบนษอย้าแลอว ำารนบการเขอาราวมกษ$กรรมของ IOD ในอนาคาก
มีกษ$กรรมทีเ่ มาะมกนบบรษทน ฯ ก็คงไมาปฏษเธที่$ะเขอาราวมกษ$กรรมดีๆ
เพออ่ นงคม
้อออกนอ
1. รอาน iStudio,iBeat และ Smart Bar มีความแกาางกนนอยาางไร
2. โปรโม!น่น iPad Mini ราคา 9,900 พรออมาอน 0% 10 เดออนไดอ
รนบการอบรนบดีรออไมา
3. ในขณะทีS
่ amsung ออกษนคอาใมาเรอ่อยๆบรษนทฯมีกลยกทธ์การ
ลาดอยาางไร
นายไรรณ์ วรญาณโกศล
1. ความแกาางของรอานคอา เป็นดนงนีห
กรรมการ กรรมการบรษาร และ ● iStudio $ะมีพนอห ที่ไมา่ำากวาา 100 ารางเมร และมีองค์
กรรมการ้อ$นดการ
ประกอบในรอานทนหงการ Demo ษนคอา รวมึง Test Drive
● iBeat $ะมีพนอห ที่เล็กกวาา iStudio และมีองค์ประกอบของรอาน
ไมาครบเทาา
● U-Store เป็นรอานคอาทีเ่ ปิดในมาวษทยาลนย โดยมีษนคอาราคา
พษเศที่เป็นราคาำารนบอา$ารย์ และนนกศึกา
● Smart Bar เป็นศ้นย์บรษการำารนบล้กคอา Apple ทกกรายไมา
เฉพาะแาล้กคอาของบรษทน ฯเทาานนหน
2. ใน!าวงปลายป% 2556 โปรโม!น่น iPad Mini 9,900 บาท พรออม
าอน 0% 10 เดออน ไดอรบน การอบรนบคาอนขอางดี และการาอน 0%
!าวยรอางการนดษนใ$ซอหอของล้กคอาไดองาายขึหน
นายมษนทร์ อษงคธเนศ
กลยกทธ์การลาดของ Apple และ Samsung มีความแกาางกนน
กรรมการ และประธานกรรมการ Apple ใ!อกลยกทธ์ Supply Shortage เพออ่ เป็นการรนการาคาของษนคอา
บรษาร
และมีการออกษนคอาไมากี่รกาน ำารนบ Samsung ใ!อกลยกทธ์ในการออก
ษนคอาลายรกานและครอบคลกมล้กคอาทนหงมด ากนนบยอดขายเป็น$ำานวน
เครอ่อง Samsung อา$ทำาไดอดีกวาา Apple ในขณะที่ Apple มีความ
ามารในการทำากำาไรที่ดี และบรษทน ฯ พยายามที่$ะเรียนร้อกลยกทธ์นีห
ำารนบกลยกทธ์ของบรษนทฯนนหนใอความำาคนญกนบการศึกา ซึ่ง
บรษนทมีรอาน U-Store มากที่กดในค้าแขาง 4 ราย บรษนทฯเ!อ่อวาาการปล้ก
Hังคนเพอ่อใอเ!อ่อในเรอ่องใดเรอ่องนึ่งควรปล้กHังนหงแาที่ยนงเป็นนนกศึกา
กาอนที$่ ะเป็น้ใอ ญา Apple $ึงมีนโยบายราคาำารนบนนกศึกา เพออ่ ใอ
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ชื่อ

ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่แน จง
นนกศึกาษดกนบการใ!อษนคอาที่ดี ษนคอาที่มีมารฐานใมา ซึ่ง$ะ!าวยรอาง
าวนแบางการลาดของบรษทน ฯในอนาค ซึ่งอดคลอองกนบกลยกทธ์ของ
Apple
นางาว!นษา มกททานากร
มีโอกาที่บรษนทฯ$ะไมาไดอรนบการาอนญญากนบ Apple มากนออย
้อรบน มอบฉนนทะ
อยาางไรและมีโอกาที่ค้าแขางรายใมา$ะเขอามาเป็นนวแทน$ำานาาย
Apple รออไมา
นายมษนทร์ อษงคธเนศ
● Apple ทำาการาอนญญากนบบรษทน ฯมาลอดเป็นระยะเวลา
กรรมการ และประธานกรรมการ
มากกวาา 10 ป% นอก$ากนนหนบรษนทฯยนงเป็นค้าคาอ ที่มีคกณมบนษามที่
บรษาร
Apple อองการ
● กลยกทธ์ในการเลออกเปิดรอานคอาของ Apple $ะไมามีรอาน Apple
ประเภทเดียวกนนอย้าในศ้นย์การคอารอออาคารำานนกงานทีเ่ ดียวกนนและ$ะ
ใอนวแทน$ำานาายที่มคี วามเกางในพอนห ทีป่ ระเภทนนหนๆเป็น้เอ ปิดรอานคอา
ทำาใอค้าแขางรายใมาท$ี่ ะเขอามาเป็นไปไดอยาก

เมอ่อไมามีคำาามรออขออเนอแนะใดๆ $าก้อออกอนแลอว ประธาน$ึงไดอกลาาวปิดการประ!กมามนญ้อออกอนประ$ำาป%
2557 และขอบคกณ้อออกอนและ้เอ กี่ยวขอองทกกทาานทีไ่ ดอละเวลามาเขอาราวมประ!กม พรออมทนหงเนอแนะขออคษดเ็นอนนเป็ น ระโย!น์
าอบรษนท
ปิดประ!กมเวลา 15.30 น.

ลง!อ่อ
(นายธีระ อภนยวงศ์)
ประธานที่ประ!กม

ลง!อ่อ
(นายพีระพล อำาพนน)
เลขานกการบรษนท
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