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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 
รายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2559 

บริษัท เอส พ ีวี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อ วันที ่11 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 
อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ เลขที ่900/9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

เร่ิมการประชุม  เวลา 14.00 น. 

นางสาวศันษนีย์  โหรานิคม  เลขานุการบริษัท  กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559  ของบริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPVI”) ซึ่งก าหนดวันและก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิ์ใน
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
แทน จ านวน 81 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 239,513,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.88 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
ซึ่งเกินกว่า 1 ใ น 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 สามารถเริ่ม
ด าเนินการประชุมได้ 

เลขานุการบริษัท แนะน ากรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ในการประชุม ตามล าดับดังนี้ 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายธีระ อภัยวงศ ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  และกรรมการผู้จดัการ 
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  และผู้อ านวยการฝ่ายปฎิบัติการ 
6. นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7.  นางสุษมา รัติวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวอุษณีย์  รัตนไพฑูรย ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
นางสาวสาธิดา  รัตนานุรักษ์   จากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
นางสาวศุภราพร  สมใจ 

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุม และลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม  เลขานุการบริษัทช้ีแจง
แนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังน้ี 

1.    บริษัทฯ ใช้ระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนด้วยบาร์โคด้ 

2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับ
แจกใบลงคะแนนเป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุช่ือผู้ลงคะแนนและจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิ
ออกเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ 

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้นๆ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งช่ือ 
นามสกุล กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งช่ือนามสกุลของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะมาให้ท่ีประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง 

4.    บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 
x ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฎ

ที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ท้ังนี้การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือ
หุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องให้ชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงอย่างใดๆจะถือว่า 
เห็นด้วย 

x ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม 
ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบัตรลงคะแนน 
และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน ามาค านวณคะแนนเสียง
ของแต่ละวาระ 

x บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงท่ีเหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

x ส าหรับผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง
ลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

5. ส าหรับ วาระที่ 5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2559 บริษัทฯ จะท าการ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย      
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่ง
บัตรลงคะแนน ไม่แสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ 

6. ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในครั้งนี้ มีหัวข้อวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ         
โดยแบ่งเป็น 

x วาระพิจารณาเพื่อรับรอง 1 วาระ ได้แก่  วาระที่ 1 

x วาระพิจารณาเพื่อรับทราบ 1 วาระ ได้แก่  วาระที่ 2 

x วาระพิจารณาเพื่ออนุมัติ มี 5 วาระ ได้แก่  วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 7 โดยที่วาระที่ 8  เป็นวาระ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด และไม่ประสงค์ที่จะ
ลงคะแนนในวาระที่เหลือ ให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนท่ียังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก  

ทั้งนี้จ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
บางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 1-31 ธันวาคม 2558 ซึง่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อ
กรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด 

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันท่ี 31 มีนาคม 2558 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว  

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขหรือไม่ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

x เห็นด้วย 239,513,450 เสียง x ไม่เห็นด้วย 0 เสียง x งดออกเสียง 0 เสียง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจ าปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้  นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล  กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ปี 2558  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีตาม เอกสาร
แนบ 2  ที่บริษัทฯได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,871.67 ล้านบาท ลดลง 
86.71 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.43 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ท่ี 1,958.38 ล้านบาท เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และยอดขายสินค้าลดลง ซึ่งรายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการ
บริการ และรายได้อื่น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.60  ร้อยละ 0.74 และร้อยละ 0.67 ตามล าดับ 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็นรายได้จากผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสินค้า Apple และรายได้จาก
ผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าอ่ืน  โดยรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ในปี 2558 จ านวน  
1,635.06 ล้านบาท  ซึ่งลดลงจากปี 2557  98.49 ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วนลดลง ร้อยละ 5.68 สาเหตุหลักมา
จากรายได้จากการขายสินค้าประเภทผลติภณัฑ์ iOS ลดลง อันเนื่องจากการยกเลิกสญัญาตั้งตัวแทนกบับริษัท
ค้าปลีกใหญ่แห่งหนึ่ง การยกเลิกจดุขายทั้งหมดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการปิดปรับปรุงสาขาหลกั 2 สาขา 
เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม ่ตามมาตรฐานของบริษัท แอปเปิล้ เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 

รายได้จากการบริการ ส าหรับในป ี2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 5.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคดิเป็นร้อยละ 
69.88 
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ในปี 2558 บริษัทฯได้เพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เสริม โดยในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นเป็นจ านวน  
210.33 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2557 เพิ่มขึ้น 5.62 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.75 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการในปี 2558 210.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 20.37 ล้าน
บาท เนื่องจากการปรับปรุงสาขาเดิมและการขยายสาขาท่ีเพิ่มขึ้น 

ผลประกอบการในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไร จ านวน 8.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 7.03 ล้านบาท โดยคิด
เป็นอัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 0.46  

ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งในที่ประชุมไมม่ีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจ าปี 
2558 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป    
โดยนางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเสนอ
รายงานแบบไม่มีเง่ือนไข โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปฐานะการเงิน    
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้

ผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,871.67 ล้านบาท เทียบกับปี 
2557 มีรายได้รวมลดลง 86.71 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 4.43% โดยในปี 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร รวมทั้งสิ้น 210.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.37 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนเพ่ิมขึ้น 10.7% และบริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2558 จ านวน 8.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิ
ส าหรับปี 2557 มีมูลค่าลดลง 7.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 44.72%  

ส าหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทรัพย์สินรวม 432.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2557 จ านวน 6.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 1.5% โดยมีทรัพย์สินท่ีส าคัญได้แก่ 

x เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 30.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 97.8       
ล้านบาท  

x เงินลงทุนช่ัวคราว จ านวน 103.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 101.61 ล้านบาท  

x สินค้าคงเหลือ จ านวน 168.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 18 ล้านบาท  

x สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 21.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 14.1 ล้านบาท  

x หนี้สินรวม จ านวน 153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 6.7 ล้านบาท  
ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท มีหุ้นสามัญ
จ านวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ช าระเต็มมูลค่าแล้วและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
39.81 ล้านบาท มีก าไรสะสมทั้งสิ้น 38.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่จัดสรรแล้ว 10.5 ล้านบาท และยังไม่จัดสรร 
28.3 ล้านบาท  
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ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งในที่ประชุมไมม่ีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯส าหรบัรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

x เห็นด้วย 239,574,751  เสียง x ไม่เห็นด้วย 0 เสียง x งดออกเสียง 0 เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและ การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการ
ด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 พร้อมก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรบั
เงินปันผล 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 ก าหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจจะก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ หาก
บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2558 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี คิดเป็นเงิน 434,368.01 บาท 

และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 
0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท  โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปัน
ผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และก าหนดวันจ่ายเงินปันผล
ในวันท่ี 26 มีนาคม 2559 

ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม  ซึ่งในที่ประชุมไม่มผีู้ถือหุ้นซักถามใดๆ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวนเงิน 434,368.01 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02  

บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 8,000,000 บาท  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 

มีนาคม 2559 และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง 
ดังนี ้

x เห็นด้วย 239,574,751  เสียง x ไม่เห็นด้วย 0 เสียง x งดออกเสียง 0 เสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ส าหรับปี 2559 

5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ เป็นผู้ด าเนินการแทนในวาระนี้ เนื่องจาก
ประธานฯและกรรมการ ท้ัง 3 ท่าน เป็นกรรมการที่ครบก าหนดและต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ ซึ่งมี
ส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุม  
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 นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้งให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครั้งนี้     
มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้ 

1) นายธีระ อภัยวงศ ์  กรรมการอิสระ 

2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ 
3) นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล  กรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท    
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 และประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ปรากฎในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว 

นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ใดๆจึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุม พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียง
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) นายธีระ อภัยวงศ ์

x เห็นด้วย 239,594,751  เสียง x ไม่เห็นด้วย 0 เสียง x งดออกเสียง 0 เสียง 

2)  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 

x เห็นด้วย 239,594,751  เสียง x ไม่เห็นด้วย 0 เสียง x งดออกเสียง 0 เสียง 

3)  นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล  

x เห็นด้วย 239,594,651  เสียง x ไม่เห็นด้วย 0 เสียง x งดออกเสียง 100 เสียง 

5.2  การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2559      

ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558 ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะ
ไม่รับค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจ าของบริษัทฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มากกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

x เห็นด้วย 174,639,701 เสียง x ไม่เห็นด้วย 0 เสียง x งดออกเสียง 64,955,050 เสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญช ี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการ
ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีช่ือเสียง เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป อีกท้ังมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาว
กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท/ต่อปี (เท่ากับปี 2558) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2559 ตามที่เสนอด้วย 
คะแนนเสียงดังนี้ 

x เห็นด้วย 239,594,851 เสียง x ไม่เห็นด้วย 0 เสียง x งดออกเสียง 0 เสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะขยายการด าเนินธุรกิจในอนาคต จึงพยายามสร้างโอกาส
ทางการขายผ่านทางช่องทางที่ทันสมัยและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งสิ้น 
49 ข้อ บริษัทฯจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเสนอ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 7 ข้อ รวมเป็นทั้งสิ้น 56 ข้อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการด าเนินธุรกิจหลัก
ของบริษัทให้ครบวงจรและการขยายตลาดเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษามากขึ้น 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ(1), 

ข้อ(2), ข้อ(5), ข้อ(6), ข้อ(8), ข้อ(29), ข้อ(44), ข้อ(47) เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท เพิ่ม 7 ข้อ รวมทั้งสิ้น 56 ข้อ โดยมอบหมายให้ นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม เลขานุการบริษัทเป็น
ผู้รายงานสรุปรายละเอียดดังนี้ 

ปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ของบรษิัท 8 ข้อ  

(1) ซื้อ จัดหา แลกเปลี่ยน เช่า เช่าช่วง เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง สร้างขึ้นใหม่ ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ดัดแปลง ใช้และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สิน 

ตลอดจนสิ่งประกอบอันจ าเป็นของที่ดิน อาคารหรือทรัพย์สินนั้น 

(2) ขาย แลกเปลี่ยน โอน จ านอง จ าน า หรือจ าหน่ายโดยประการอื่นใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ ให้
เช่า ให้เช่าช่วง โอนสิทธกิารเช่า รับโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สิน 

(5) ท าการจัดตั้งส านักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อประกอบกิจการหรือด าเนินกิจการต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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(6) ร่วมลงทุน แสวงหาผลประโยชน์ เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือกิจการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือกิจการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม 

(8) ประกอบกิจการค้าและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค โภคภัณฑ์ ต่างๆ 
เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันส าปะหลัง ผลิตภัณฑ์ส าปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง 
ละหุ่ง ไม้ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สิ่งมีชีวิต เนื้อสัตว์ช าแหละ น้ าตาล อาหารสัตว์ 
และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด 

(29) ประกอบกิจการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รับตกแต่งอาคารสถานท่ี ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
รับออกแบบ ค านวณ รับปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด 

(44) ประกอบกิจการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับติดตั้งระบบเครือข่ายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ จ าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท อาทิเช่น แทบเลท (Tablet) 

โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านวางระบบคอมพิวเตอร์ ทุกประเภท 

ตลอดจนการจัดฝึกอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบของคอมพิวเตอร์ ทุกประเภท 

(47) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน 

หลักทรัพย์หรือ ตราสารประเภทอ่ืนใด และไม่ว่าจะมีลักษณะ เช่นใดตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ก าหนด
ไว้ หรือจะก าหนดไว้หรือจะก าหนดต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดๆ 

ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือก าหนดไว้ หรือโดยการให้ส่วนลด หรือใน
ราคาที่สูงกว่าก็ได้ 

และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 7 ข้อ ซึ่งจากเดิม 49 ข้อ เป็น 56 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้ 

(50) ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง 
(51) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาเพื่อจ าหน่าย หรือส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องพริ้นเตอร์ ซอฟแวร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งรับติดตั้ง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้ค าแนะน าในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รับด าเนินการ
ให้กับบริษัท ห้างร้าน ในธุรกิจทุกด้านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การท าบัญชี การค านวณ เพื่อเสียภาษี 
การรับลงรายการต่างๆ  ในบัตรรายการหรือโปรแกรมและให้เช่า หรือให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(52) ประกอบกิจการโรงเรียน ให้ค าปรึกษา บริการจัดการ ผลิต ซื้อขาย จัดหา เช่า เช่าช่วง ออกแบบ วิจัย 
พัฒนาและให้บริการหลักสูตรการเรียน การสอน การอบรม หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของ
บริษัท โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-learning) เพื่อพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
รูปแบบการศึกษาเสมือนจริง(Virtual Education) ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งการศึกษาแบบในช้ันเรียน (in 

class) และการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study Program) ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาแบบอื่นๆ ทุก
ประเภท บริการฝึกอบรม จัดตั้งห้องปฎิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และ
ห้องปฎิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้างต้น รวมถึงประกอบกิจการ ผลิต ติดตั้ง จัดหา จ าหน่าย 
บ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา เครื่องเขียนหนังสือทางวิชาการ สื่อและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียงภาพ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศส าหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆหรือด าเนิน
ธุรกิจโรงเรียน หรือสถาบันท่ีมีการด าเนินการเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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(53) บริการรับท าซอฟแวร์ส าหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(54) ประกอบกิจการให้บริการ ซื้อ ขาย ส่งออก น าเข้า แลกเปลี่ยน เป็นตัวแทน  เช่า  หรือ  ให้เช่า  จัดท า  

และหรือจ าหน่ายบัตรอิเล็กทรอกนิกส์ (Smart Card) เครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เครื่องบันทึกบัตร 
และอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตร ซอฟแวร์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งหมดทุกประเภท รับจ้างเขียนโปรแกรม หรือเป็นตัวแทนจัดหาโปรแกรมทุกประเภทเพื่อให้บริการ 
รวมทั้งให้บริการบ ารุงรักษาระบบการบริหารงาน และระบบการออกบัตร และอ่านบัตรทุกประเภทให้แก่
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐบาลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(55) จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาตซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า  อุตสาหกรรมบัตร  ลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตรสัมปทาน ประทานบัตร นิมิตสิทธิ กิตตินิยม หรือ เอกสารสิทธิใดๆ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

(56) ประกอบกิจการซื้อ ขาย ลิขสิทธิ์ บทประพันธ์ แต่งต ารา แปลต าราทุกชนิด ทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใด อาทิ เช่น อีบุ๊ค (e-book) หรือรูปแบบดิจิตอลใดๆ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวคือ  
ระบุว่า “วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ านวน 56 ข้อ” 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ 

                      เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม  ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

x เห็นด้วย 239,594,851 เสียง x ไม่เห็นด้วย 0 เสียง x งดออกเสียง 0 เสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  (ถ้าม)ี 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา 

อย่างไรก็ตาม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความส าคัญได้ 
ดังนี ้  

นายสุรฑิณ จุฬาโอฬาร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความ       
โดยสรุปว่า 

1)  การเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจรติคอรร์ัปชั่นกับสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน
อนาคตบริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมในอนาคตหรือมีโครงการที่จะท าให้เป็นที่ประจักษ์ว่า 
บริษัทฯจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างไร 

 ประธานฯ กล่าวช้ีแจงว่า ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่เข้มงวดในเรื่องการคอร์รัปช่ันและตั้งแต่ปลายปี 
2557 โดยบริษัทฯ มีการออกประกาศนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คนในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการป้องกันหรือปกป้อง บุคคลที่ให้เบาะแสหรือช้ีแนะเป็นค าสั่งที่ชัดเจนลงในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และหนังสือรายงานประจ าปี ซึ่งอยู่ในหัวข้อการก ากับดูแลกิจการ ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้ใน
เรื่องของธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และของผู้บริหารในทุกระดับ  

2) แผนการด าเนินงานหรือกลยุทธิ์ในปีนี้ บริษัทฯมีแผนการอย่างไร เนื่องจากบริษัทฯ มีการแก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษัท เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลายข้อ 
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร อธิบายโดยสรุปว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาก การแข่งขันสูงขึ้น อนาคตบริษัทฯ จะเปิดโอกาสใน
การขยายช่องทางการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯมีกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า เช่น สถาบันการศึกษาที่ใช้
บริการของบริษัทฯอยู่ น่าจะเพิ่มโอกาสนี้เป็นการขยายตลาดต่อไปและการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
ฯนั้น เพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์บริษัทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสในการขยายการด าเนินธุรกิจ
หลักของบริษัทให้ครบวงจร  มีการขยายตลาดเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษามากขึ้น และบริษัทฯจะเน้น
รูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ไม่เฉพาะแต่การขายผ่านทางร้านค้าเท่านั้น ต้องมีการพัฒนาการบริการ
สินค้าในรูปแบบของออนไลน์ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งในอนาคตรัฐบาลอาจมีโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ IT หลาย
เรื่อง ซึ่งถ้ามีโอกาสบริษัทฯก็จะพิจารณาเพื่อด าเนินการต่อไป ไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาครัฐหรือภาคเอกชน  

นางสาลี่  นันทยาพงษ์รังษี  ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่บริษัทฯบอกว่ารัฐบาลมีหลายโครงการ 
เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น ในกรณีที่รัฐบาลมีหลายโครงการแต่หากโครงการไม่ออกมาเป็นรูปธรรมและเศรษฐกิจโลก
ยังไม่ฟื้นตัว ทางบริษัทฯจะท าอย่างไร 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  อธิบายโดยสรุปว่า เศรษฐกิจอาจไม่
ขยายตัวเท่ากับที่ประชาชนคาดหวัง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งมีโอกาสการเติบโตมากกว่า
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างยุโรปหรืออเมริกา บริษัทฯก็จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับ Apple ในสภาวะการ
แข่งขันที่สูงขึ้นแบบนี้ด้วยทางเลือกของบริษัทฯ ส่วนนโยบายของรัฐบาลจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าไม่ใช่สิ่งส าคัญ 
เพราะธุรกิจของบริษัทฯไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาครฐัอย่างเดียวเท่าน้ัน ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับภาคเอกชน บริษัทฯ
มีช่องทางที่เน้นการขยายช่องทางการด าเนินธุรกิจไปยังสถานศึกษาและยังมีแผนการด าเนินธุรกิจในระยะยาว
ต่างๆต่อไปในอนาคต  

ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร แต่ Smart Phone ยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของประชาชนอยู่เสมอ และบริษัทฯมีการเพิ่มช่องทางการขายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบัน 

เมื่อไม่มีค าถามหรือข้อเสนอแนะใดๆจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2559 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี พร้อมทั้งเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 
                      ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 

 

 

  

 

 

ลงช่ือ  
(นายธีระ อภัยวงศ)์ 
ประธานท่ีประชุม 

ลงช่ือ  
                  (นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม) 

เลขานุการบริษัท 
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