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สิง่ทีแ่นบมาดว้ยล�าดบัที ่1

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2561

บริษทั เอส พี วี ไอ จ�ากดั (มหาชน)

ประชมุเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุเอสิค ชัน้ 34
อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร ์เลขท่ี 900/9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120

  เร่ิมการประชมุ  เวลา 14.00 น.

  นางสาวศนัษนีย ์  โหรานิคม  เลขานุการบรษิทั กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
  ประจ�าปี 2561 ของบรษิทั เอส พ ี ว ี ไอ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “SPVI”) ซึง่ก�าหนดวนัและก�าหนด 
  รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 ในวนัที ่2 มนีาคม 2561 โดยมผีูถ้อืหุน้ 
  เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้รว่มประชมุแทน ดงัน้ี

  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุดว้ยตนเอง 24 ราย นบัเป็นจ�านวนหุน้ 139,231,062 หุน้
  ผูเ้ขา้ประชมุโดยรบัมอบฉนัทะ 22 ราย นบัเป็นจ�านวนหุน้ 147,564,690 หุน้

  รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ�านวน 46 ราย นบัจ�านวนหุน้ได ้286,795,752 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 71.70 ของจ�านวนหุน้ 
  ทีจ่�าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ จ�านวน 400,000,000 หุน้ ซึง่เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได ้
  ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่37 สามารถเริม่ด�าเนินการประชมุได้

  เลขานุการบรษิทั แนะน�ากรรมการบรษิทั ผูส้อบบญัช ี และทีป่รกึษากฎหมายเพือ่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 
  ในการประชมุ ตามล�าดบัดงัน้ี

  กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชมุ

  1. นายธรีะ อภยัวงศ ์  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
  2. นายมนิทร ์องิคธ์เนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร
  3. นายนราธร วงศว์เิศษ  กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง
  4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง
       และกรรมการผูจ้ดัการ
  5. นางเพช็รรตัน์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง
       และผูอ้�านวยการฝา่ยปฎบิตักิาร
  6. นายสจุนิ สวุรรณเกต  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
  7.  นางสษุมา รตัวิานิช  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
       และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
  8. นายโสภณ องิคธ์เนศ  กรรมการ
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  ผูบ้ริหารของบริษทัฯท่ีเข้าร่วมประชมุ
  นางสาวอุษณยี ์รตันไพฑรูย ์  ผูอ้�านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ
       
  ตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ
  นายวชิาต ิโลเกศกระว ี  จากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั
       
  ท่ีปรึกษากฎหมาย
  นางสาวศุภาวรี ์มหาวรสนิธรณ์ 

  เพื่อความเขา้ใจตรงกนัในการประชุม และลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระของการประชุม เลขานุการบรษิทัชีแ้จง 
  แนวทางและวธิกีารนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละวาระ เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยความ 
  เรยีบรอ้ย ดงัน้ี

  1. บรษิทัฯ ใชร้ะบบการลงทะเบยีน และนบัคะแนนดว้ยบารโ์คด้
  2. ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุจะไดร้บัแจก 
   ใบลงคะแนนเป็นบตัร ณ จดุลงทะเบยีนก่อนเขา้รว่มประชมุ โดยในแต่ละแผน่ยอ่ยจะระบุชือ่ผูล้งคะแนนและ 
   จ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง โดยทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งใชบ้ตัรลงคะแนนใหต้รงกบัวาระนัน้ๆ
  3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล�าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น  
   ซกัถามก่อน แลว้จงึจะใหม้กีารลงมตสิ�าหรบัวาระนัน้ๆ ถา้ผูถ้อืหุน้ตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ขอใหผู้ ้
   ถอืหุน้ยกมอืและแจง้ชื่อ นามสกุล กรณีทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะใหแ้จง้ชื่อ นามสกุลของผูร้บัมอบฉนัทะมาให ้
   ทีป่ระชมุรบัทราบดว้ยทกุครัง้
  4.   บรษิทัฯ ขอแจง้วธิกีารลงคะแนนเสยีง ดงัน้ี
   •  ผูถ้อืหุน้ทกุรายมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง ผลของคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจะปรากฎที ่
    หน้าจอเพือ่แสดงใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นทราบ ทัง้น้ีการลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนขอใหผู้ถ้อืหุน้ 
    กาเครือ่งหมายลงในชอ่งใหช้ดัเจน พรอ้มลงชือ่ในบตัรลงคะแนน
   • ในกรณผีูถ้อืหุน้ไมเ่หน็ดว้ย หรอืมคีวามประสงคจ์ะงดออกเสยีงในวาระหน่ึงวาระใดในการประชมุ  
    ใหผู้ถ้อืหุน้กาเครือ่งหมายลงในชอ่งไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง พรอ้มลงชือ่ในบตัรลงคะแนน และ 
    ใหย้กมอืขึน้ จากนัน้จะมเีจา้หน้าทีเ่ดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนน เพือ่น�ามาค�านวณคะแนนเสยีงของ 
    แต่ละวาระ
   • บรษิทัฯ จะน�าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ�านวนเสยีงทัง้หมด 
    ทีเ่ขา้รว่มประชมุ และถอืวา่คะแนนเสยีงทีเ่หลอืเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ
   • ส�าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่มไ่ดร้บับตัรลงคะแนน ณ จดุลงทะเบยีน คอืกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีง 
    ลงมตใินหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะนบัคะแนนเสยีงตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอื 
    มอบฉนัทะดงักลา่ว
  5. ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 ในครัง้น้ี มหีวัขอ้วาระการประชมุทัง้สิน้ 9 วาระ โดยแบง่เป็น
   • วาระพจิารณาเพือ่รบัรอง 1 วาระ ไดแ้ก่  วาระที ่1
   • วาระพจิารณาเพือ่รบัทราบ 1 วาระ ไดแ้ก่  วาระที ่2
   • วาระพจิารณาเพือ่อนุมตั ิม ี6 วาระ ไดแ้ก่  วาระที ่3 ถงึ วาระที ่8  
    โดยทีว่าระที ่9  เป็นวาระพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี
  6. ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวามประสงคก์ลบัก่อนทีก่ารประชมุจะสิน้สดุและไมป่ระสงคท์ีจ่ะลงคะแนนใน 
   วาระทีเ่หลอืใหส้ง่คนืบตัรลงคะแนนทีย่งัไมไ่ดใ้ชค้นืใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ณ ประตทูางออก 
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  ทัง้น้ี จ�านวนผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากอาจมผีูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ
บางทา่น เขา้มาประชมุเพิม่เตมิ 

  เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหเ้ป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้    บรษิทัฯ ได้
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
โดยเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1-31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอวาระการประชมุ และเสนอ
รายชือ่กรรมการเพือ่รบัการคดัเลอืกแต่อยา่งใด

  นายธรีะ อภยัวงศ ์ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่เป็นประธานทีป่ระชมุ กลา่วเปิดการประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ 
ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัน้ี

วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�า ปี 2560

  ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 

  4 เมษายน 2560 โดยไดม้กีารจดัทารายงานการประชมุและจดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั  

  นบัแต่วนัประชมุ พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.spvi.co.th) รายละเอยีดปรากฏตามส�าเนารายงาน 

  การประชมุทีไ่ดจ้ดัสง่ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทกุคน พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้
  

  ประธานฯ สอบถามวา่มผีูถ้อืหุน้รายใดมขีอ้ซกัถามหรอืขอแกไ้ขหรอืไม่

  เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืขอแกไ้ขแลว้ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนี้

  มติท่ีประชมุ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

   ประจ�าปี 2560 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง ดงัน้ี
   

   •  เหน็ดว้ย  286,795,752  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000

   •  ไมเ่หน็ดว้ย  0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000

   •  บตัรเสยี  0  เสยีง

   •  งดออกเสยีง  0  เสยีง

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ และรายงานประจ�าปี 2560

  ประธานฯ มอบหมายให ้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานสรุปผลการด�าเนินงานของ 

  บรษิทัฯ ปี 2560 ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบ ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ�าปีตามเอกสารแนบ 2 ทีบ่รษิทัฯ  

  ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ สรปุไดด้งัน้ี

  ผลการด�าเนินงานในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมจ�านวน 2,096.19 ลา้นบาท  

  คดิเป็นเพิม่ขึน้ 16% และมกี�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดจ้�านวน 30.46 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 493% สว่นใหญ่ 

  เป็นการเพิม่ขึน้จากทางชอ่งทางการจดัจ�าหน่ายรา้นคา้ iStudio by SPVi และ iBeat by SPVi ซึง่มรีายไดเ้พิม่ขึน้คดิ 

  เป็น 13% และ U•Store by SPVi มรีายไดเ้พิม่ขึน้คดิเป็น 1.7% และชอ่งทางการจดัจ�าหน่ายทีส่�าคญัผา่นทาง AIS  

  Shop by Partner มรีายไดเ้พิม่ขึน้คดิเป็น 173.5% จงึท�าใหผ้ลประกอบการและผลก�าไรของบรษิทัฯ เตบิโตขึน้อยา่ง 

  มนียัส�าคญั

  ซึง่เป็นการเตบิโตจากสนิคา้ประเภท iPhone เพิม่ขึน้คดิเป็น 27%, Apple watch เพิม่ขึน้คดิเป็น 41.8% และกลุม่ 

  สนิคา้ประเภท Accessories ทีม่ผีลจากการเตบิโตของกลุม่สนิคา้หลกั เพิม่ขึน้คดิเป็น 17.1%
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  ส�าหรบัสิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มสีาขาจ�านวน 40 สาขา สว่นใหญ่เป็นสาขาทีอ่ยูใ่นต่างจงัหวดั และคาดวา่ในปี 2561  

  บรษิทัฯ จะมกีารขยายสาขาใหมจ่�านวน 5-7 สาขา ซึง่ในชว่งเดอืนมกราคม 2561 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ มกีารเปิดสาขา 

  ไปแลว้จ�านวน 5 สาขา เป็นรา้นในเครอืขา่ย AIS Shop by Partner 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึง่ในทีป่ระชมุมผีูถ้อืหุน้ซกัถามโดยสรปุใจความส�าคญัได ้ดงัน้ี

 

  นายรว ีพฒันาปญัญาสตัย ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามใจความโดยสรปุวา่ ตามทีบ่รษิทัฯ มกีารเพิม่สาขาในต่าง 

  จงัหวดันัน้ อตัราสว่นยอดขายระหวา่งในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดัเป็นอยา่งไร และจากการไปส�ารวจรา้น iStudio  

  สาขาเซน็ทรลัพระราม 9 สงัเกตวา่มจี�านวนพนกังานมากเกนิไปหรอืไม ่ และชือ่แบรนดท์ีบ่รษิทัฯ รว่มมอืกบับรษิทั  

  AIS มชีือ่เรยีกวา่อะไร

  นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผูจ้ดัการ กลา่วชีแ้จงวา่ ยอดขายในกรงุเทพฯ มสีดัสว่นมากกวา่ 50% โดยใน 

  สว่นของต่างจงัหวดัเป็นสาขาทีเ่ปิดใหมเ่พยีงปีกวา่ ซึง่จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสรา้งยอดขายในชว่งแรกของการเปิด 

  รา้นใหม ่

  สว่นพนกังานในรา้นสาขาเซน็ทรลัพระราม 9 ทีม่จี�านวนมากนัน้ เน่ืองจากสาขาน้ีเป็นสาขาใหญ่และ เป็นกลุม่ลกูคา้ที ่

  มพีฤตกิรรมเน้นการไดร้บัการบรกิาร การแนะน�า และการซกัถามการใชส้นิคา้จากพนกังานเป็นหลกั อกีทัง้พนกังาน 

  ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดแูลลกูคา้โดยประมาณเฉลีย่ 15 นาท ีต่อลกูคา้ 1 ทา่น บรษิทัฯ จงึมกีารจดัสรรพนกังานให ้

  เขา้งานเป็นกะ เพือ่รองรบัชว่งเวลาทีล่กูคา้เขา้รา้นจ�านวนมาก เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้

  ส�าหรบัรา้นคา้ทีบ่รษิทัฯ รว่มมอืกบั AIS มชีือ่รา้นแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื AIS Shop by Partner และ AIS Telewiz  

  ซึง่จะคลา้ยคลงึกบัการแบง่ประเภทรา้น iStudio และ รา้น iBeat

  มติท่ีประชมุ ทีป่ระชมุรบัทราบผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ และรายงานประจ�าปี 2560

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบริษทัฯ ส�าหรบัรอบปีบญัชี 

  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

  ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวอุษณยี ์รตันไพฑรูย ์ผูอ้�านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ เป็นผูร้ายงานสรปุโดยนางสาว 

  อุษณยี ์รตันไพฑรูย ์แถลงต่อทีป่ระชมุสรปุไดด้งัน้ี

  ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ ส�าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 

  เสนอรายงานแบบไมม่เีงือ่นไข โดยผูส้อบบญัชแีสดงความเหน็วา่ งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนินงาน 

  และกระแสเงนิสด ถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยสรุปฐานะการเงนิ  

  ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ส�าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี

  ผลการด�าเนินงานส�าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 2,096.19 ลา้นบาท เทยีบกบั  

  ปี 2559 มรีายไดร้วม 1,797.46 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 298.73 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 16.62% บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยใน 

  การขายและบรหิารรวมทัง้สิน้ 248.18 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2559 มมีลูคา่ 220.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 28.04 ลา้นบาท  

  คดิเป็นเพิม่ขึน้ 12.74% และบรษิทัฯ มกี�าไรสทุธสิ�าหรบัปี 2560 จ�านวน 30.47 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัก�าไรสทุธ ิ

  ส�าหรบัปี 2559 จ�านวน 5.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25.33 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 492.80% 
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  ส�าหรบัฐานะการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 492.91 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 

  ปี 2559 จ�านวน 96.04 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 24.20% โดยมกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั ไดแ้ก่

   • เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ�านวน 33.34 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ�านวน 17.27 ลา้นบาท 

   • เงนิลงทนุชัว่คราว จ�านวน 103.28 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ�านวน 14.78 ลา้นบาท 

   • สนิคา้คงเหลอื จ�านวน 217.21 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ�านวน 63.98 ลา้นบาท 

  ส�าหรบัหน้ีสนิรวมของบรษิทัฯ ในปี 2560 จ�านวน 191.43 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ�านวน 70.37 ลา้นบาท  

  คดิเป็นเพิม่ขึน้ 58.13% เน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ จ�านวน 177.86 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ�านวน  

  67.13 ลา้นบาท

  ส�าหรบัสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนมลูคา่ 200 ลา้นบาท มหีุน้สามญัจ�านวน  

  400 ลา้นหุน้ โดยมมีลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ช�าระเตม็มลูคา่แลว้และมสีว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 39.81 ลา้นบาท  

  มกี�าไรสะสมทัง้สิน้ 61.67 ลา้นบาท ซึง่เป็นสว่นน้ีเป็นก�าไรทีจ่ดัสรรแลว้จ�านวน 12.29 ลา้นบาท และยงัไมจ่ดัสรร 

  จ�านวน 49.38 ลา้นบาท 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึง่ในทีป่ระชมุไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามใดๆ

  มติท่ีประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

   ของบรษิทัฯ ส�าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี

   รบัอนุญาตแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง ดงัน้ี

   • เหน็ดว้ย 286,795,757  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

   • ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000

   • บตัรเสยี 0 เสยีง

   • งดออกเสยีง 0 เสยีง

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและ การจดัสรรก�าไรสทุธิเป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย ส�าหรบัผลการด�าเนินงาน 

  ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมก�าหนดวนัก�าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการรบั 

  เงินปันผล

  ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุวา่ บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ของก�าไรสทุธภิาย 

  หลงัการหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯอาจจะก�าหนดใหก้ารจา่ยเงนิปนัผลมอีตัราทีน้่อยกวา่อตัราที ่

  ก�าหนดขา้งตน้ได ้หากบรษิทัฯ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งน�าเงนิก�าไรสทุธจิ�านวนดงักลา่วมาใชเ้พือ่ขยายการด�าเนินงาน 

  ของบรษิทัฯ ต่อไป

  และตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 ก�าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี 

  สว่นหน่ึงไวเ้ป็นทนุส�ารองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี จนกวา่ทนุส�ารองจะมจี�านวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ  

  10 ของทนุจดทะเบยีน



บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) 15

  

  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุ พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปนัผลจากผลประกอบการรายปี ส�าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 

  31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.040 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 16,000,000 บาท โดยก�าหนดวนัก�าหนดรายชือ่ 

  ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปนัผล ในวนัที ่2 มนีาคม 2561 และก�าหนดวนัจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่25 เมษายน 2561  

  และจดัสรรก�าไรสทุธจิากผลการด�าเนินงานปี 2560 เป็นทนุส�ารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของก�าไรสทุธ ิ

  ประจ�าปี คดิเป็นเงนิ 1,523,408.00 บาท

  

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึง่ในทีป่ระชมุไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามใดๆ

  

  มติท่ีประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.040 บาท คดิเป็น 

   จ�านวนเงนิ 16,000,000 บาท และก�าหนดวนัจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่25 เมษายน 2561 และอนุมตั ิ

   การจดัสรรก�าไรสทุธเิป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย จ�านวนเงนิ 1,523,408.00 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง 

   ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง ดงัน้ี

   • เหน็ดว้ย 286,795,758  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

   • ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000

   • บตัรเสยี 0 เสยีง

   • งดออกเสยีง 0 เสยีง

วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

  ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

  ขอ้ 18 ก�าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสาม 

  ของกรรมการทัง้หมด ถา้จ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ด ้ กใ็หอ้อกโดยจ�านวนใกลท้ีส่ดุกบัหน่ึง 

  ในสาม ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 ครัง้น้ี มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ  

  ตามวาระดงัน้ี

  1) นายมนิทร ์องิคธ์เนศ   กรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร

  2) นายนราธร วงศว์เิศษ กรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

  3) นางสษุมา รตัวิานิช กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

     และพจิารณาคา่ตอบแทน

  บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บุคคลทีเ่หมาะสม เพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ให ้

  คณะกรรมการพจิารณาเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที ่1-31 ธนัวาคม 2560 ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ซึง่ไมม่ผีูถ้อื 

  หุน้ทา่นใดเสนอรายชือ่กรรมการเพือ่รบัการคดัเลอืกแต่อยา่งใด 

  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีไมไ่ดร้ว่มพจิารณาดว้ยไดร้ว่มกนัพจิารณา 

  คณุสมบตักิารเป็นกรรมการทีไ่ดก้�าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้มคีวามเหน็วา่กรรมการ 

  ทีค่รบก�าหนดตามวาระทัง้ 3 ทา่น มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ฎหมายบรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 และประกาศ 

  ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีเ่กีย่ว 

  ขอ้งก�าหนด และมคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และเป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรม อกีทัง้ผลการ 

  ปฏบิตังิานในต�าแหน่งหน้าทีข่องกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยเป็นทีน่่าพอใจตลอดระยะเวลาทีด่�ารงต�าแหน่ง 
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  โดยขอ้มูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง  

  ปรากฎในเอกสารเชญิประชมุทีส่ง่ใหแ้ลว้

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึง่ในทีป่ระชุมไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามใดๆ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

  แต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งอกีวาระหน่ึง โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

  มติท่ีประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการ ทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งอกีวาระหน่ึง  

   ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง ดงัน้ี

   1) นายมินทร ์อิงคธ์เนศ

   • เหน็ดว้ย 286,795,760 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

   • ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000

   • บตัรเสยี 0 เสยีง

   • งดออกเสยีง 0 เสยีง

   2) นายนราธร วงศวิ์เศษ

   • เหน็ดว้ย 282,745,760 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

   • ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000

   • บตัรเสยี 0 เสยีง

   • งดออกเสยีง 4,050,000 เสยีง

   3) นางสษุมา รติัวานิช

   • เหน็ดว้ย 286,495,760 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

   • ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000

   • บตัรเสยี 0 เสยีง

   • งดออกเสยีง 300,000 เสยีง

วาระท่ี 6  พิจารณาและอนุมติัการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  วาระที ่6.1 พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิโบนัสประจ�าปีใหก้รรมการส�าหรบัผลการด�าเนินงาน รอบปีบญัชสีิ้นสุด 

   วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

  

   ประธานฯ เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิโบนสัประจ�าปีใหแ้ก่กรรมการ ตามที ่

   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดร้ว่มกนัพจิารณา เป็นจ�านวนเงนิรวม 700,000 บาท  

   ส�าหรบัผลการด�าเนินงาน รอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอยีดดงัน้ี
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  ทัง้น้ี นายไตรสรณ์ และนางเพช็รรตัน์ วรญาณโกศล เสนอทีจ่ะไมร่บัโบนสัจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เน่ืองจาก 

  เป็นพนกังานประจ�าของบรษิทัฯ

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  ซึง่ในทีป่ระชมุไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามใดๆ

 

  มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของ   

   ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ อนุมตัจิา่ยเงนิโบนสัประจ�าปีใหก้รรมการส�าหรบัผลการด�าเนินงานรอบปีบญัช ี

   สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามทีเ่สนอ ดงัน้ี

   • เหน็ดว้ย 281,445,760 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.1346

   • ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000

   • บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000

   • งดออกเสยีง 5,350,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.8654

1. นายธรีะ  อภยัวงศ์

2. นายนราธร วงศว์เิศษ

3. นายมนิทร ์องิคธ์เนศ

4. นายไตรสรณ์  วรญาณโกศล

5. นางเพช็รรตัน์  วรญาณโกศล

6. นายโสภณ  องิคธ์เนศ

7. นายสจุนิ  สวุรรณเกต

8. นางสษุมา  รตัวิานิช

                 รวมเป็นเงิน

ช่ือ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการ

ประธานกรรมการบรหิาร

กรรมการ

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการ

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการ

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

ต�าแหน่ง

200,000

100,000

100,000

-

-

100,000

100,000

100,000

700,000

รอบปีบญัชี
2560 (บาท)
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  วาระที ่6.2 พจิารณาอนุมตักิ�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี 2561

   

   ประธานฯ เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิ�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี 2561 

   ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดร้ว่มกนัพจิารณา ในอตัราเท่ากบัปี 2560                  

   ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี

  •  คา่เบีย้ประชมุส�าหรบักรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ ต่อครัง้ 5,000 บาท

  •  คา่เบีย้ประชมุส�าหรบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทีเ่ขา้รว่มประชมุ ต่อครัง้ 5,000 บาท

  •  คา่เบีย้ประชมุส�าหรบัประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขา้รว่มประชมุ ต่อครัง้ 5,000 บาท

  หมายเหต ุ

  1.  นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพช็รรตัน์ วรญาณโกศล เสนอทีจ่ะไมร่บัคา่ตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่ง 

   กรรมการ เน่ืองจากเป็นพนกังานประจ�าของบรษิทัฯ

  2.  กรรมการบรหิารความเสีย่งไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุ เน่ืองจากเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ

  3.  บรษิทัฯ จะจา่ยคา่เบีย้ประชมุใหแ้ก่กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุเทา่นัน้

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  ซึง่ในทีป่ระชมุไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามใดๆ

 

  มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของ   

   ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ อนุมตักิ�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี 2561 ตามทีเ่สนอ ดงัน้ี

   • เหน็ดว้ย 281,445,762 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.1346

   • ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000

   • บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000

   • งดออกเสยีง 5,350,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.8654

1. นายธรีะ  อภยัวงศ์

2. นายมนิทร ์องิคธ์เนศ

3. นายนราธร วงศว์เิศษ 

4. นายไตรสรณ์  วรญาณโกศล (1), (2)

5. นางเพช็รรตัน์  วรญาณโกศล (1), (2)

6. นายโสภณ องิคธ์เนศ 

7. นายสจุนิ  สวุรรณเกต

8. นางสษุมา  รตัวิานิช

ช่ือ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ

ต�าแหน่ง

130,000

20,000

40,000

40,000

-

-

40,000

40,000

10,000

40,000

10,000

รอบปีบญัชี
2561 (บาท)
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก�าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

  ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาในเรือ่งคา่สอบบญัชแีละคณุสมบตัใินการตรวจ 

  สอบเหน็วา่ บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นส�านกังานสอบบญัชทีีม่ปีระสบการณ์และมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัโดย 

  ทัว่ไป อกีทัง้มคีณุสมบตัไิมข่ดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

 

  ส�าหรบัผูส้อบบญัชทีีเ่สนอเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัและ 

  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดในเรือ่งการเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชตีามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

  ตลาดหลกัทรพัยด์งักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชรีายอื่นของบรษิทั ส�านกังาน  

  อวีาย จ�ากดั จ�านวน 3 ราย เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส�าหรบัปี 2561 ซึง่ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ราย ยงัไมเ่คยท�าหน้าที ่

  ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ

  

  จงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้ นางสาวสาธดิา รตันานุรกัษ์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรอื  

  นางสาวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่4377 และ/หรอื นางสาวศริวิรรณ  สรุเทพนิทร ์ผูส้อบ 

  บญัชอีนุญาตเลขที ่ 4604 แหง่บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยก�าหนดคา่ตอบแทน 

  ส�าหรบัปี 2561 เป็นจ�านวนเงนิ 1,100,000 บาท/ต่อปี เทา่เดมิจากปี 2560

 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึง่ในทีป่ระชมุมผีูถ้อืหุน้ซกัถามโดยสรปุใจความส�าคญัได ้ดงัน้ี 

  

  นายรว ี พฒันาปญัญาสตัย ์ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามใจความโดยสรปุวา่ คา่สอบบญัชขีองบรษิทัอื่น ซึง่เป็น 

  บรษิทัทีใ่หญ่กวา่และมสีนิทรพัยจ์�านวนมากกวา่บรษิทัฯ เป็นจ�านวน 10 เทา่ เมือ่เปรยีบเทยีบสดัสว่นของรายไดแ้ลว้ 

  น้อยกวา่คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ดงันัน้มขีอ้ก�าหนดหรอืขอ้บงัคบัอะไรหรอืไม ่ทีบ่รษิทัฯ ตอ้งเลอืกบรษิทัสอบบญัช ี

  ทีเ่ป็นบรษิทัอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ หากใชบ้รษิทัอื่นทีม่ไิดอ้ยูใ่น 5 อนัดบัแรก กอ็าจจะคดิคา่สอบบญัชตี�่ากวา่น้ี

 

  ประธานฯ กลา่วชีแ้จงโดยสรปุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาคดัเลอืกบรษิทัสอบบญัชจี�านวน 3 แหง่  

  ซึง่ส�านักงานสอบบญัชทีัง้ 2 บรษิทัฯ แจง้ว่ามงีานเป็นจ�านวนมากและดว้ยขอบเขตของการสอบบญัชมีกีารขยาย 

  เพิม่ขึน้ ท�าใหง้านของบรษิทัสอบบญัชเีพิม่ขึน้ จงึไม่สามารถรบังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ได ้ อกีทัง้ค่าสอบบญัช ี

  ของบรษิทัฯ ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้พบวา่   มคีา่สอบบญัชอียูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม

 

  นายมนิทร ์ องิคธ์เนศ กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร กล่าวชีแ้จงเพิม่เตมิโดยสรุปว่าประการแรกบรษิทัฯ  

  มคีู่คา้หลกัทีส่�าคญั คอื บรษิทั Apple South Asia (Thailand) Limited ซึง่เป็นบรษิทัสากลทีดู่ความมัน่คงของ 

  บรษิทัคูค่า้เป็นหลกั หากบรษิทัฯ เลอืกบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่เป็นผูส้อบบญัช ี

  ทีอ่ยู่อนัดบัตน้ๆ ของประเทศ ทางบรษิทั Apple South Asia (Thailand) Limited กม็คีวามไวว้างใจต่อบรษิทัฯ  

  มากยิง่ขึน้ ประการทีส่องบรษิทัฯ อยากท�าใหผู้ถ้อืหุน้มคีวามมัน่ใจ จงึตอ้งสรรหาบรษิทัสอบบญัชทีีด่ทีีส่ดุบรษิทัหน่ึง 

  ของประเทศมาท�าหน้าทีส่อบบญัชใีหบ้รษิทัฯ

 

  เมือ่ไมม่คี�าถามหรอืขอ้เสนอแนะใดๆ ในวาระน้ีแลว้ ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบ 

  บญัชจีากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และก�าหนดคา่ตอบแทนส�าหรบัปี 2561
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  มติท่ีประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบ 

   บญัชขีองบรษิทัฯ และก�าหนดคา่ตอบแทนส�าหรบัปี 2561 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ 

   ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง ดงัน้ี

   • เหน็ดว้ย 284,205,262 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

   • ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000

   • บตัรเสยี 0 เสยีง

   • งดออกเสยีง 2,590,500 เสยีง

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบับริษทั ข้อ 35

  ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า บรษิทัฯ ขอแก้ไขขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 35 เพื่อใหส้อดคล้องกบัพระราชบญัญตั ิ

  บรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่21/2560  

  เรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ จงึเหน็ควรน�าเสนอทีป่ระชุมสามญั 

  ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 35 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว โดยม ี

  รายละเอยีดดงัน้ี

  ปัจจบุนั 

  ขอ้ 35. ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ การประชมุเชน่วา่น้ีใหเ้รยีกวา่ “ประชมุสามญั” การประชมุ 

  สามญัดงักลา่วใหจ้ดัใหม้ขี ึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่ ๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวสิามญั”

  คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืเมือ่ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่ 

  หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืจ�านวนผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ยีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นบั 

  รวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในสบิ (1/10) ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายไดท้ัง้หมดเขา้ชือ่กนัท�าหนงัสอืในฉบบัเดยีวกนัรอ้ง 

  ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้กไ็ด ้ โดยในหนงัสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุวา่ใหเ้รยีกประชุมเพือ่การใดไวใ้ห ้

  ชดัเจนคณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายในหน่ึง (1) เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจาก “ผูถ้อืหุน้”

  แก้ไขเป็น

  ขอ้ 35. ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ การประชมุเชน่วา่น้ีใหเ้รยีกวา่ “ประชมุสามญั” การประชมุ 

  สามญัดงักลา่วใหจ้ดัใหม้ขี ึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทัการประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่ ๆ   

  ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวสิามญั”

  คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืเมือ่ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคน ซึง่มหีุน้ 

  นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายไดท้ัง้หมด เขา้ชือ่กนัท�าหนงัสอืในฉบบัเดยีวกนั 

  รอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้กไ็ด ้ โดยในหนงัสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้ง ระบุเรือ่งและเหตุผลในการขอให ้

  เรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

  ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชุมภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนั 

  หรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้�านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแต่วนั 

  ครบก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสามในกรณีเช่นน้ี ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม  

  โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจ�าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุ และอ�านวยความสะดวกตามสมควร 
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  ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่ร ัง้ใดจ�านวนผูถ้อืหุน้ ซึง่มา 

  รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 37 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ย 

  ทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึง่ในทีป่ระชมุไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามใดๆ เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ  

  จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี้

  โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า 

  ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงัน้ี

  มติท่ีประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 35 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนน 

   เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงัน้ี

   • เหน็ดว้ย 286,795,762 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000

   • ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000

   • บตัรเสยี 0 เสยีง

   • งดออกเสยีง 0 เสยีง

วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี)

  ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ๆ เพือ่พจิารณา

 

  อยา่งไรกต็าม ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึง่ในทีป่ระชมุไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม

  

  เมือ่ไมม่คี�าถามหรอืขอ้เสนอแนะใดๆ จากผูถ้อืหุน้แลว้ ประธานฯ จงึกล่าวปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561  

  และขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกทา่นทีไ่ดส้ละเวลามาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี พรอ้มทัง้เสนอแนะขอ้คดิเหน็ 

  อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ

  ปิดประชมุเวลา 15.00 น.

ลงชือ่ 

 (นายธรีะ อภยัวงศ)์

  ประธานทีป่ระชมุ

ลงชือ่ 

 (นางสาวศนัษนีย ์โหรานิคม)

         เลขานุการบรษิทั


