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สิง่ทีแ่นบมำดว้ยล ำดบัที ่1 
  

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษทั เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 31 
อาคารเอม็ เอส สยามทาวเวอร ์เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 

เร่ิมการประชมุ  เวลา 14.00 น. 

นำงสำวศนัษนีย์ โหรำนิคม เลขำนุกำรบรษิัท กล่ำวต้อนรบัผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเขำ้สู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ของบรษิัท เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรอื “SPVI”) ซึ่งก ำหนดวนัและก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัที่ 1 มนีำคม 2562 โดยมผีู้ถือหุน้เขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเองและ    
มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน ดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ประชมุดว้ยตนเอง 23 รำย นบัเป็นจ ำนวนหุน้ 140,007,800 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.0065 
ผูเ้ขำ้ประชมุโดยรบัมอบฉนัทะ 26 รำย นบัเป็นจ ำนวนหุน้ 139,971,198 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 49.9935 

รวมผู้เข้ำร่วมประชุมทัง้สิ้น จ ำนวน 49 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 279,978,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.99          
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ จ ำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งเกนิกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่37 สำมำรถเริม่ด ำเนินกำรประชุมได ้

เลขำนุกำรบรษิัท แนะน ำกรรมกำรบรษิัท ผู้สอบบญัช ีและที่ปรกึษำกฎหมำยเพื่อตรวจสอบกำรนับคะแนน
เสยีงในกำรประชุม ตำมล ำดบัดงันี้ 

กรรมกำรบรษิทัทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
1. นำยธรีะ อภยัวงศ ์ ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

  และประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยมนิทร ์องิคธ์เนศ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร 
3. นำยนรำธร วงศว์เิศษ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

  และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
5. นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

  และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฎบิตักิำร 
6. นำยสจุนิ สวุรรณเกต กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ  

   และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
7.  นำงสษุมำ รตัวิำนิช กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

  และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
8. นำยโสภณ องิคธ์เนศ กรรมกำร 
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ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
นำงสำวอุษณีย ์ รตันไพฑรูย ์ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 

ตวัแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
นำงสำวพชัรวรรณ คณูะรงัษ ี  จำกบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

ทีป่รกึษำกฎหมำย 
นำงสำวศุภำวรี ์มหำวรสนิธรณ์  

เพื่อควำมเขำ้ใจตรงกนัในกำรประชุม และลงมตใินแต่ละระเบยีบวำระของกำรประชุม เลขำนุกำรบรษิทัชีแ้จง
แนวทำงและวธิกีำรนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละวำระ เพื่อใหก้ำรประชุมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ดงันี้ 

1.  บรษิทัฯ ใชร้ะบบกำรลงทะเบยีน และนบัคะแนนดว้ยบำรโ์คด้ 
2. ผูถ้อืหุน้ที่มำด้วยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัมอบฉันทะให้ออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมจะไดร้บั

แจกใบลงคะแนนเป็นบตัร ณ จุดลงทะเบยีนก่อนเขำ้ร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผูล้งคะแนนและจ ำนวนหุน้ที่มี
สทิธอิอกเสยีง โดยทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งใชบ้ตัรลงคะแนนใหต้รงกบัวำระนัน้ๆ 

3. กำรประชุมจะพิจำรณำเรื่องตำมล ำดับระเบียบวำระในหนังสอืเชิญประชุม โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น   
ซกัถำมก่อน แลว้จงึจะใหม้กีำรลงมตสิ ำหรบัวำระนัน้ๆ ถำ้ผูถ้อืหุน้ตอ้งกำรซกัถำมหรอืแสดงควำมเหน็ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืและแจง้
ชื่อ นำมสกุล กรณีทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะใหแ้จง้ชื่อ นำมสกุลของผูร้บัมอบฉนัทะมำใหท้ีป่ระชุมรบัทรำบดว้ยทุกครัง้ 

4.  บรษิทัฯ ขอแจง้วธิกีำรลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 ผูถ้อืหุน้ทุกรำยมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ เท่ำกบั 1 เสยีง ผลของคะแนนเสยีงในแต่ละวำระจะปรำกฎที่

หน้ำจอเพื่อแสดงใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่ำนทรำบ ทัง้นี้กำรลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนขอใหผู้ถ้อืหุน้
กำเครื่องหมำยลงในช่องใหช้ดัเจน พรอ้มลงชื่อในบตัรลงคะแนน 

 ในกรณีผูถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ย หรอืมคีวำมประสงคจ์ะงดออกเสยีงในวำระหนึ่งวำระใดในกำรประชุม 
ให้ผู้ถือหุ้นกำเครื่องหมำยลงในช่องไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง พรอ้มลงชื่อในบตัรลงคะแนน 
และใหย้กมอืขึน้ จำกนัน้จะมเีจำ้หน้ำทีเ่ดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนน เพื่อน ำมำค ำนวณคะแนนเสยีง
ของแต่ละวำระ 

 บรษิัทฯ จะน ำคะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีงดงักล่ำวนัน้ หกัออกจำกจ ำนวนเสยีง
ทัง้หมดทีเ่ขำ้ร่วมประชุม และถอืว่ำคะแนนเสยีงทีเ่หลอืเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ยในวำระนัน้ๆ 

 ส ำหรบัผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ม่ไดร้บับตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบยีน คอืกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีง
ลงมตใินหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะนบัคะแนนเสยีงตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอื
มอบฉนัทะดงักล่ำว 

5. ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในครัง้นี้  มีหัวข้อวำระกำรประชุมทัง้สิ้น 8 วำระ          
โดยแบ่งเป็น 

 วำระพจิำรณำเพื่อรบัรอง 1 วำระ ไดแ้ก่  วำระที ่1 
 วำระพจิำรณำเพื่อรบัทรำบ 1 วำระ ไดแ้ก่  วำระที ่2 
 วำระพจิำรณำเพื่ออนุมตั ิม ี5 วำระ ไดแ้ก ่วำระที ่3 ถงึ วำระที ่7  

โดยทีว่ำระที ่8 เป็นวำระพจิำรณำเรื่องอื่นๆ (ถำ้ม)ี 
6. ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวำมประสงคก์ลบัก่อนทีก่ำรประชุมจะสิน้สดุและไม่ประสงคท์ีจ่ะลงคะแนน

ในวำระทีเ่หลอืใหส้ง่คนืบตัรลงคะแนนทีย่งัไม่ไดใ้ชค้นืใหเ้จำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ ณ ประตูทำงออก  

ทัง้นี้ จ ำนวนผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกนั เนื่องจำกอำจมีผู้ถือหุ้น หรอืผู้รบัมอบ
ฉนัทะบำงท่ำน เขำ้มำประชุมเพิม่เตมิ 

 
 



บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) | 11 

เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดเีกี่ยวกบักำรดูแลสทิธขิองผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ       
ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรบักำรคดัเลือกเป็น
กรรมกำร โดยเผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที ่1-31 ธนัวำคม 2561 ซึง่ไม่มผีู้ถอืหุน้ท่ำนใดเสนอรำยชื่อกรรมกำร
เพื่อรบักำรคดัเลอืกแต่อย่ำงใด มเีพยีงขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัวำระกำรประชุม 

นำยธรีะ อภยัวงศ ์ประธำนกรรมกำรบรษิทั ซึ่งเป็นประธำนทีป่ระชุม กล่ำวเปิดกำรประชุมเพื่อพจิำรณำเรื่อง
ต่ำงๆ ตำมระเบยีบวำระกำรประชุม ดงันี้ 

วำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 

 ประธำนฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ ประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที ่4 เมษำยน 2561 โดยได้มกีำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมและจดัส่งใหต้ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ภำยใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม พร้อมทัง้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบรษิัทฯ (www.spvi.co.th) รำยละเอยีด
ปรำกฏตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกคน พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  

 ประธำนฯ สอบถำมว่ำมผีูถ้อืหุน้รำยใดมขีอ้ซกัถำมหรอืขอแกไ้ขหรอืไม่ 

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดซกัถำมหรอืขอแกไ้ขแลว้ ประธำนฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวำระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2561 ตำมทีเ่สนอด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสยีง 
ดงันี้ 
 เหน็ดว้ย 279,978,998 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 บตัรเสยี 0 เสยีง 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง 

 วำระที ่2 พจิำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และรำยงำนประจ ำปี 2561 

ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูร้ำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ ปี 2561 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบ ซึง่มรีำยละเอยีดปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปีตำมเอกสำรแนบ 
2 ทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ สรุปไดด้งันี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำย เพิ่มขึ้นจำก       
ปี 2560 คดิเป็น 23.57% และมกี ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงนิได้ เพิม่ขึน้จำกปี 2560 คดิเป็น 48.41% ส่วนใหญ่
เป็นกำรเพิ่มขึ้นจำกทำงช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยเกือบทุกช่องทำง ทัง้ร้ำน iStudio by SPVi ร้ำน iBeat by 
SPVi และรำ้น Mobi คดิเป็น 11.52% โดยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้จ ำนวนมำก ไดแ้ก่ รำ้น U•Store 
by SPVi คดิเป็น 112.12% รำ้น AIS Shop คดิเป็น 102% และช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยส ำนกังำนใหญ่ คดิเป็น 
14.40% 

ส ำหรบัสิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสำขำจ ำนวน 45 สำขำ ส่วนใหญ่เป็นสำขำที่อยู่ในต่ำงจังหวดั ซึ่งอยู่ใน 18 
จงัหวดั ทัว่ประเทศ และคำดว่ำในปี 2562 บรษิัทฯ จะมกีำรขยำยสำขำใหม่จ ำนวน 5 สำขำ ซึ่งในช่วงต้นปี 
2562 ที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ มกีำรเปิดสำขำไปแล้วจ ำนวน 2 สำขำ เป็นรำ้นในเครอืข่ำย AIS Shop by Partner 
จ ำนวน 2 สำขำ และในช่วงเดอืนเมษำยนก ำลงัจะเปิด รำ้น U•Store by SPVi จ ำนวน 1 สำขำ ทัง้นี้ บรษิัทฯ 
จะเน้นกำรขยำยสำขำเพิม่ขึน้ ทัง้ 2 ช่องทำง คอื รำ้น U•Store by SPVi และ รำ้น AIS Shop by Partner 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม ซึง่ในทีป่ระชุมมผีูถ้อืหุน้ซกัถำมโดยสรุปใจควำมส ำคญัได ้ดงันี้ 

http://www.spvi.co.th/
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 นำยวโิรจน์ โกศลธนวงศ ์ผูถ้อืหุน้มำดว้ยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ เป้ำหมำยในกำรประกอบ
ธุรกจิในปี 2562 ตัง้เป้ำรำยไดเ้พิม่ขึน้เท่ำไหร่ และวำงแผนทีจ่ะท ำใหถ้งึเป้ำหมำยอย่ำงไร รวมทัง้ในปีต่อๆ ไป 
และในระยะยำววำงแผนไวอ้ย่ำงไร 

นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรผู้จดักำร กล่ำวชี้แจงว่ำ เป้ำหมำยที่ตัง้ไว้คำดว่ำจะเติบโตใน       
ปี 2562 ประมำณ 10% สว่นกลยุทธจ์ะเน้นไปทำงดำ้นตลำดกำรศกึษำ คอื รำ้น U•Store by SPVi เพื่อเป็นสื่อ
ในกำรศกึษำเรยีนรูต่้ำงๆ 

นำยอนุ ว่องสำรกจิ ผูถ้อืหุน้มำดว้ยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ ยอดขำยและสำขำทีเ่ตบิโตขึน้
จ ำนวนมำกในปี 2562 กำรที ่Apple Store มำเปิดมผีลกระทบกบับรษิทัหรอืไม่ 

นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรผู้จ ัดกำร กล่ำวชี้แจงว่ำ กำรที่ Apple Store มำเปิด ไม่มี
ผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบรษิัทฯ เพรำะสิง่ที่บรษิัทฯ แตกต่ำงจำก Apple Store คือ กำรจ ำหน่ำย
สนิค้ำที่หลำกหลำยกว่ำ มีทัง้สนิค้ำรุ่นใหม่ สนิค้ำรุ่นปัจจุบนั และสนิค้ำรุ่นก่อน แต่ซึ่งทำง Apple Store มี
จ ำหน่ำยเพียงสนิค้ำรุ่นปัจจุบนัเท่ำนัน้ ซึ่งบรษิัทฯ มีกำรขยำยฐำนลูกค้ำที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจำกสนิค้ำรุ่น
ปัจจุบนั ทีร่ำคำสนิคำ้ค่อนขำ้งสงู ขยำยสูส่นิคำ้รุ่นก่อน (สนิคำ้ N-1, N-2) ทีม่รีำคำรองลงมำ 

นำยอนุ ว่องสำรกจิ ผูถ้อืหุน้มำดว้ยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ จ ำนวนรำ้น AIS Shop ตอนนี้
ประสบควำมส ำเรจ็มำกน้อยเพยีงใด 

นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรผู้จดักำร กล่ำวชี้แจงว่ำ ร้ำน AIS Shop มีกำรเติบโต คดิเป็น 
102% และเตบิโตในหมวดโทรศพัท ์ประเภท Non Apple ซึง่เป็นโอกำสใหม่ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั และจะพยำยำม
ขยำยสำขำเพิม่ขึน้หำกมโีอกำส 

นำยอนุ ว่องสำรกจิ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ ค่ำเงนิบำทมผีลกระทบต่อ
บรษิทัฯ หรอืไม่ 

นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรผู้จดักำร กล่ำวชี้แจงว่ำ ค่ำเงนิบำทไม่มผีลกระทบอย่ำงใดกบั
บรษิทัฯ เพรำะบรษิทัฯ ซือ้ขำยกบัคู่คำ้เป็นเงนิบำท 

นำยวโิรจน์ โกศลธนวงศ ์ผูถ้อืหุน้มำด้วยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเปิด
จ ำนวนกีส่ำขำในปี 2562 และมโีอกำสทีจ่ะเพิม่ขึน้มำกเพยีงใด 

นำยมนิทร ์องิคธ์เนศ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร กล่ำวชี้แจงว่ำ แผนของบรษิัทฯ มแีผน
ธุรกจิในปี 2562 ทีแ่น่นอน แต่เป้ำหมำย ณ ตอนนี้ คอื 5 สำขำ ซึง่ทำงบรษิทัฯ ต้องพจิำรณำถงึประโยชน์ทีจ่ะ
ไดร้บัใหด้เีสยีก่อน รวมถึงหำสถำนที่ทีเ่หมำะสมก่อนทีจ่ะมกีำรเปิดสำขำ เพรำะเรำไม่ใช่ทีห่นึ่งในดำ้น Retail    
ในหำ้ง แต่เรำเป็นทีห่นึ่งในดำ้น Retail Education 

นำยอนุ ว่องสำรกจิ ผูถ้อืหุน้มำดว้ยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ ภำพลกัษณ์ของ Apple ทีล่ดลง 
บรษิทัฯ กลวัหรอืไหม 

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร กล่ำวชี้แจงว่ำ บริษัท Apple             
เคยประกำศว่ำ สนิคำ้ Apple บำงรุ่นขำยด ีบำงรุ่นขำยไม่ด ีและสนิค้ำ Apple มหีลำกหลำยประเภท ไม่ได้มี
เพยีงสนิคำ้ประเภทเดยีว ซึง่ถำ้เทยีบในกลุ่มอุตสำหกรรมแลว้ บรษิทัฯ ยงัอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมทีย่งัสำมำรถ
เตบิโตไดอ้ยู่ ยงัไม่ใช่ขำลง และยงัมโีอกำสเปลีย่นแปลง 
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นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ สินค้ำรุ่นก่อนที่บริษัทฯ 
จ ำหน่ำยเป็นสนิคำ้ประกอบใหม่ (Refurbished) หรอืไม่ และเป็นคู่แขง่กบับรษิทัฯ หรอืไม่ 

นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรผูจ้ดักำร กล่ำวชีแ้จงว่ำ สนิคำ้ทีบ่รษิทัฯ จ ำหน่ำยเป็นสนิคำ้ผลติ
ใหม่เท่ำนัน้ ไม่ไดน้ ำสนิคำ้ประกอบใหม่ (Refurbished) มำจ ำหน่ำย 

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร กล่ำวชี้แจงเพิ่มเติมโดยสรุปว่ำ          
ทำงบรษิทัฯ ไม่ไดน้ ำสนิคำ้ประกอบใหม่ (Refurbished) รุ่นใดมำจดัจ ำหน่ำย และบรษิทัฯ ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มของ
สนิคำ้มอืสอง บรษิทัฯ จงึไม่ใช่คู่แขง่กบัสนิคำ้ประเภทประกอบใหม่ (Refurbished) 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และรำยงำนประจ ำปี 2561 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ ส ำหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวำคม 2561 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำงสำวอุษณีย ์รตันไพฑูรย ์ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ เป็นผู้รำยงำนสรุป
โดยนำงสำวอุษณีย ์รตันไพฑรูย ์แถลงต่อทีป่ระชุมสรุปไดด้งันี้ 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 
และเสนอรำยงำนแบบไม่มเีงื่อนไข โดยผู้สอบบญัชแีสดงควำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิ  ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงนิสด ถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยสรุป
ฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิัทฯ ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 ดงันี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มรีำยไดร้วม 2,591.46 ลำ้นบำท 
เทยีบกบัปี 2560 มรีำยไดร้วม 2,096.19 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 495.27 ลำ้นบำท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 23.63% บรษิทัฯ              
มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรรวมทัง้สิน้ 298.87 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 มมีูลค่ำ 248.18 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึ้น 50.69 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 20.42% และบริษัทฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 2561 จ ำนวน 45.22      
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2560 จ ำนวน 30.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 14.75 ล้ำนบำท คิดเป็น
เพิม่ขึน้ 48.41%  

ส ำหรบัฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 601.65 ล้ำนบำท 
เพิม่ขึน้ จำกปี 2560 จ ำนวน 108.74 ลำ้นบำท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 22.06% โดยมกีำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ 
 ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น จ ำนวน 59.27 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 26.98 ลำ้นบำท  
 สนิคำ้คงเหลอื จ ำนวน 295.49 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 78.28 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2561 จ ำนวน 272.93 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 81.50       
ลำ้นบำท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 42.57% เนื่องจำกเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น จ ำนวน 253.43 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก       
ปี 2560 จ ำนวน 75.57 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนมลูค่ำ 200 ลำ้นบำท มหีุน้สำมญั
จ ำนวน 400 ลำ้นหุน้ โดยมมีูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ช ำระเตม็มูลค่ำแลว้และมสี่วนเกนิมูลค่ำหุน้สำมญั 
39.81 ล้ำนบำท มีก ำไรสะสมทัง้สิ้น 88.91 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นส่วนนี้ เป็นก ำไรที่จ ัดสรรแล้วจ ำนวน 14.55         
ลำ้นบำท และยงัไม่จดัสรรจ ำนวน 74.36 ลำ้นบำท 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม ซึง่ในทีป่ระชุมมผีู้ถอืหุน้ซกัถำมโดยสรุปใจควำมส ำคญัได ้ดงันี้ 
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นำยอนุ ว่องสำรกจิ ผูถ้อืหุน้มำดว้ยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ จำกงบกำรเงนิ บรษิทัฯ มเีงนิ
ลงทุนชัว่ครำวลดลง มูลค่ำสนิค้ำคงเหลือที่เพิ่มขึ้น รวมทัง้สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มีกำรเปลี่ยนแปลง มีกำร
สมัพนัธก์บัยอดขำยในปีทีผ่่ำนมำหรอืไม่ หรอืมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนไปบำ้งหรอืไม่ และกำรดอ้ยค่ำของสนิคำ้
ตดัจ ำหน่ำยเป็นอย่ำงไร 

นำงสำวอุษณีย ์รตันไพฑรูย ์ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ กล่ำวชีแ้จงว่ำ เงนิลงทุนชัว่ครำวมกีำร
เบกิถอนส ำหรบักำรซือ้สนิคำ้ ซึง่ปกตจิะซือ้สนิคำ้โดยใชเ้งนิสด เพื่อทีจ่ะไดร้บัส่วนลด ส ำหรบัสนิคำ้คงเหลอืที่
เพิม่ขึน้ ซึ่งช่วงของกำรปิดปีใหม่ บรษิัทฯ จงึต้องซื้อสนิค้ำเขำ้มำเกบ็ไว้ในสต็อค เพื่อจ ำหน่ำยในช่วงปีใหม่      
สว่นกำรส ำรองของสนิคำ้คงเหลอื ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ขอ้ 10 ปี 2561 บรษิทัฯ มกีำรตัง้ส ำรอง 
จ ำนวน 19.7 ลำ้นบำท สนิคำ้ส ำเรจ็รปู มมีลูค่ำ 315 ลำ้นบำท 

นำยอนุ ว่องสำรกจิ ผูถ้อืหุน้มำดว้ยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ บรษิทัฯ มกีำรตัง้ผลประโยชน์
พนกังำนตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำนทีจ่ะประกำศใหม่แลว้หรอืยงั 

นำงสำวอุษณีย ์รตันไพฑูรย ์ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ กล่ำวชี้แจงว่ำ ทุก 3 ปี บรษิทัฯ จะให้
นกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทบทวนกำรค ำนวณผลประโยชน์พนกังำน ซึง่ในปี 2561 ไดม้กีำรปรบัประมำณกำร
สทุธจิำกภำษ ีจ ำนวน 1.9 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ส ำหรบักฎหมำยคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ 
ไดม้กีำรค ำนวณประมำณกำรไว ้ซึง่จะบนัทกึบญัชเีมื่อมกีำรประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

นำยวโิรจน์ โกศลธนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย     
ไตรมำสที ่4 ของปี 2561 เพิม่ขึน้มำจ ำนวนมำก เมื่อเทยีบกบัไตรมำสที ่1 ถงึ ไตรมำสที ่3 เพรำะเหตุใด 

นำงสำวอุษณีย์ รตันไพฑูรย์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ กล่ำวชี้แจงว่ำ ในไตรมำสที่ 4 ของ        
ปี 2561 ที่บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้จำกค่ำธรรมเนียมบตัรเครดติ กำรตดัจ ำหน่ำย และกำรด้อยค่ำของ
สนิทรพัย ์เน่ืองจำกกำรปิดสำขำและกำรส ำรองค่ำใชจ้่ำยโบนสัพนกังำนขำย 

นำยมนิทร ์องิค์ธเนศ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร กล่ำวชี้แจงเพิม่เติมโดยสรุปว่ำ กำรปิด
สำขำมีกำรบันทึกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ และท ำกำร write off ประมำณหนึ่งในสำมของอุปกรณ์เครื่อง
ตกแต่งสำขำนัน้ๆ 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพจิำรณำแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ ส ำหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแลว้ ด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้ือหุ้นซึง่มำประชุมและออก
เสยีง ดงันี้ 
 เหน็ดว้ย 283,016,308 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 บตัรเสยี 0 เสยีง 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลและ กำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 พรอ้มก ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธิ
ในกำรรบัเงนิปันผล 

 ประธำนฯ แถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิ
ภำยหลงักำรหกัภำษีเงนิได้นิตบิุคคล อย่ำงไรกต็ำมบรษิัทฯอำจจะก ำหนดใหก้ำรจ่ำยเงนิปันผลมอีตัรำทีน้่อย
กว่ำอตัรำที่ก ำหนดขำ้งต้นได้ หำกบรษิัทฯ มคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำเงนิก ำไรสุทธจิ ำนวนดงักล่ำวมำใช้เพื่อ
ขยำยกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ต่อไป 
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และตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ .ศ.2535 มำตรำ 116 ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องจดัสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมจี ำนวน   
ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุม พจิำรณำอนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลจำกผลประกอบกำรรำยปี ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 24,000,000 บำท โดยก ำหนดวนัก ำหนด
รำยชื่อผู้ถอืหุน้ทีม่สีทิธใินกำรรบัเงนิปันผล ในวนัที ่1 มนีำคม 2562 และก ำหนดวนัจ่ำยเงนิปันผลในวนัที่ 22 
เมษำยน 2562 และจดัสรรก ำไรสุทธจิำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำ
รอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธปิระจ ำปี คดิเป็นเงนิ 2,261,026.00 บำท 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม ซึง่ในทีป่ระชุมไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำมใดๆ 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิำรณำแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำท 
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 24,000,000 บำท และก ำหนดวนัจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่22 เมษำยน 2562 
และอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรสุทธเิป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวนเงนิ 2,261,026.00 บำท 
ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีง ดงันี้ 
 เหน็ดว้ย 283,016,308 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 บตัรเสยี 0 เสยีง 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง 

วำระที ่5 พจิำรณำและอนุมตักิำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระ  

 ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ .ศ.2535 และตำมขอ้บงัคบัของ   
บรษิัทฯ ขอ้ 18 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน
หนึ่งในสำมของกรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหเ้ป็นสำมสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวน
ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสำม ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ครัง้นี้ มีกรรมกำรที่ต้องออกจำก
ต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ ตำมวำระ ดงันี้ 
 1)  นำยธรีะ อภยัวงศ ์  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 2)  นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำร ควำมเสีย่ง 
และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 3)  นำยโสภณ องิคธ์เนศ     กรรมกำร 

บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรำยชื่อบุคคลทีเ่หมำะสม เพื่อเขำ้รบักำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำ ตัง้แต่วนัที ่1-31 ธนัวำคม 2561 ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ    
ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดเสนอรำยชื่อกรรมกำรเพื่อรบักำรคดัเลอืกแต่อย่ำงใด  

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยกรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีไม่ไดร้่วมพจิำรณำดว้ย ไดร้่วมกนั
พจิำรณำคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรที่ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ แลว้มี
ควำมเหน็ว่ำกรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน มคีุณสมบตัิครบถ้วนตำมที่กฎหมำยบรษิัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ.2535 และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  และประกำศของ   
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด และมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ 
และเป็นผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรม อีกทัง้ผลกำรปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ของกรรมกำรและกรรมกำร       
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ชุดย่อยเป็นทีน่่ำพอใจตลอดระยะเวลำทีด่ ำรงต ำแหน่ง  

โดยขอ้มูลของกรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระและเสนอผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 
ปรำกฎในเอกสำรเชญิประชุมทีส่ง่ใหแ้ลว้ 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม ซึง่ในทีป่ระชุมไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถำมใดๆ  

จงึขอเสนอให้ทีป่ระชุมพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึ่ง โดยผูถ้ือหุ้น
ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้มมีตอินุมตักิำรแต่งตัง้กรรมกำร ทัง้ 3 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกี
วำระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีง ดงันี้ 

1) นำยธรีะ อภยัวงศ ์
 เหน็ดว้ย 283,016,308 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 บตัรเสยี 0 เสยีง 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง 

2) นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล 
 เหน็ดว้ย 283,016,308 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 บตัรเสยี 0 เสยีง 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง 

3) นำยโสภณ องิคธ์เนศ   
 เหน็ดว้ย 283,016,308 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 บตัรเสยี 0 เสยีง 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง 

วำระที ่6 พจิำรณำและอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 วำระที่ 6.1 พจิำรณำอนุมตัิจ่ำยเงนิโบนัสประจ ำปีให้กรรมกำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน รอบปีบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

 ประธำนฯ เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัจิ่ำยเงนิโบนัสประจ ำปีใหแ้ก่กรรมกำร ตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ร่วมกนัพิจำรณำ เป็นจ ำนวนเงนิรวม  1,050,000 บำท 
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน รอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง รอบปีบญัชี 2561 
(บาท) 

1. นำยธรีะ  อภยัวงศ ์ ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

300,000 
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ช่ือ ต าแหน่ง รอบปีบญัชี 2561 
(บาท) 

2. นำยนรำธร วงศว์เิศษ กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

150,000 

3. นำยมนิทร ์องิคธ์เนศ กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

150,000 

4. นำยไตรสรณ์  วรญำณโกศล กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

- 

5. นำงเพช็รรตัน์  วรญำณโกศล กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 

- 

6. นำยโสภณ  องิคธ์เนศ กรรมกำร 150,000 

7. นำยสจุนิ  สวุรรณเกต กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

150,000 

8. นำงสษุมำ  รตัวิำนชิ กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

150,000 

รวมเป็นเงนิ 1,050,000 

ทัง้นี้ นำยไตรสรณ์ และนำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล เสนอที่จะไม่รบัโบนัสจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
เนื่องจำกเป็นพนักงำนประจ ำของบรษิัทฯ 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม ซึง่ในทีป่ระชุมมผีูถ้อืหุน้ซกัถำมโดยสรุปใจควำมส ำคญัได ้ดงันี้ 

 นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ  นโยบำยกำรจ่ำยโบนัส
กรรมกำรสมัพนัธก์บันโยบำยกำรจ่ำยปันผล คอื ให้ตำมอตัรำผลก ำไรที่เติบโต นโยบำยจะเป็นแบบนี้ต่อไป
หรอืไม่ 

 นำยมนิทร ์องิค์ธเนศ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร กล่ำวชีแ้จงว่ำ กำรจ่ำยโบนัสกรรมกำร
ไม่ไดก้ ำหนดไวช้ดัเจนว่ำก ำหนดจ่ำยในอตัรำเท่ำไหร่ ซึง่จ่ำยให้สอดคลอ้งกบับรษิทัในตลำดหลกัทรพัย ์MAI     
ในกลุ่มธุรกจิใกลเ้คยีงกนั และตำมกลุ่มอุตสำหกรรมเดยีวกนั 

 นำยอนุ ว่องสำรกจิ ผูถ้อืหุน้มำดว้ยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ กรรมกำร ทัง้ 2 ท่ำน เสนอที่
จะไม่รบัโบนัส ควรให้ท่ำนบ้ำงหรอืไม่ และเงนิในส่วนนี้ไปไหน น่ำจะน ำมำท ำ CSR ของบรษิัทฯ เพื่อสงัคม 
หรอืกำรศกึษำ 

 นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร กล่ำวชี้แจงว่ำ กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน      
เป็นพนกังำนประจ ำของบรษิทัฯ และมรีำยไดป้ระจ ำอยู่แลว้ ซึง่เป็นคนละส่วนกบัเงนิโบนสั ซึง่หำกจะรบัโบนัส
กไ็ม่ผดิ เพรำะเป็นสทิธทิีจ่ะไดร้บั แต่เพรำะทัง้ 2 ท่ำน มสีปิรติทีจ่ะไม่รบัเงนิโบนัสในส่วนนี้ เงนิจ ำนวนนี้จงึคนื
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กลบัไปให้แก่บรษิัทฯ ส่วนกำรท ำ CSR นัน้ บรษิัทฯ มงีบประมำณไว้ต่ำงหำกแลว้ และบรษิัทฯ ได้มกีำรท ำ 
CSR เป็นประจ ำอยู่แลว้ทุกปี 

 มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้มมีต ิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม อนุมตัจิ่ำยเงนิโบนัสประจ ำปีให้กรรมกำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน
รอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ตำมทีเ่สนอ ดงันี้ 
 เหน็ดว้ย 277,666,308 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.1096 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 งดออกเสยีง 5,350,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.8904 

 วำระที่ 6.2 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัปี 2562 

ประธำนฯ เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัปี 2562 
ตำมที ่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ร่วมกันพิจำรณำ ในอัตรำเท่ำกับปี 2561                 
ตำมรำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 
ปี 2561 

(บาท/เดือน) 

1. นำยธรีะ  อภยัวงศ ์ ประธำนกรรมกำร 130,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000 

2. นำยมนิทร ์องิคธ์เนศ กรรมกำร 40,000 

3. นำยนรำธร วงศว์เิศษ  กรรมกำร 40,000 

4. นำยไตรสรณ์  วรญำณโกศล (1), (2) กรรมกำร - 

5. นำงเพช็รรตัน์  วรญำณโกศล (1), (2) กรรมกำร - 

6. นำยโสภณ องิคธ์เนศ  กรรมกำร 40,000 

7. นำยสจุนิ  สวุรรณเกต กรรมกำรอสิระ 40,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 

8. นำงสษุมำ  รตัวิำนชิ กรรมกำรอสิระ 40,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 

-  ค่ำเบีย้ประชุมส ำหรบักรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุม ต่อครัง้ 5,000 บำท 
-  ค่ำเบีย้ประชุมส ำหรบัคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีเ่ขำ้ร่วมประชุม ต่อครัง้ 5,000 บำท 
-  ค่ำเบีย้ประชุมส ำหรบัประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่ขำ้ร่วมประชุม ต่อครัง้ 5,000 บำท 

หมำยเหตุ  
1. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล และนำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล เสนอทีจ่ะไม่รบัค่ำตอบแทนจำกกำรด ำรง   

 ต ำแหน่งกรรมกำร เน่ืองจำกเป็นพนกังำนประจ ำของบรษิทัฯ 
2. กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไม่ไดร้บัค่ำเบีย้ประชุม เน่ืองจำกเป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 
3. บรษิทัฯ จะจ่ำยค่ำเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุมเท่ำนัน้ 
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 เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม ซึง่ในทีป่ระชุมมผีูถ้อืหุน้ซกัถำมโดยสรุปใจควำมส ำคญัได ้ดงันี้ 

นำยสุรฑนิ จุฬำโอฬำร ผูร้บัมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ 
ยอดรวมค่ำตอบแทนของกรรมกำรในปี 2561 และ ปี 2560 ประมำณเท่ำไหร่ และค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรครัง้
ละ 5,000 บำท ใน 1 ปี มกีำรประชุมทัง้หมดกีค่รัง้ 

นำงสำวศนัษนีย์ โหรำนิคม เลขำนุกำรบรษิัท กล่ำวชี้แจงว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมในปี 2561 
จ ำนวน 5,325,000 บำท และปี 2560 จ ำนวน 4,675,000 บำท 

นำยมนิทร์ องิคธ์เนศ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร กล่ำวชีแ้จงเพิม่เติมโดยสรุปว่ำ ใน 1 ปี 
บรษิทัฯ มกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จ ำนวน 5-6 ครัง้ ซึง่เป็นปกต ิแต่อำจจะมำกกว่ำ หรอืน้อยกว่ำก็
ขึน้อยู่ที่ควำมจ ำเป็นในปีนัน้ อกีทัง้บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรจ ำนวนหลำยชุด ซึง่ส่วนมำกจะไม่มีค่ำตอบแทน
เป็นรำยเดอืน แต่ใหเ้ป็นค่ำเบีย้ประชุมแทน 

 มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้มมีต ิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2562 ตำมทีเ่สนอ ดงันี้ 
 เหน็ดว้ย 277,666,308 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.1096 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 งดออกเสยีง 5,350,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.8904 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

 ประธำนฯ แถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำในเรื่องค่ำสอบบญัชแีละคุณสมบตัใินกำร
ตรวจสอบเหน็ว่ำ บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นส ำนกังำนสอบบญัชทีีม่ปีระสบกำรณ์และมชีื่อเสยีง เป็นที่
ยอมรบัโดยทัว่ไป อกีทัง้มคีุณสมบตัไิม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำแต่งตัง้ นำงสำวสำธดิำ รตันำนุรกัษ์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 4753 และ/หรอื 
นำงสำวกมลทพิย์ เลศิวทิย์วรเทพ ผู้สอบบญัชอีนุญำตเลขที่ 4377 และ/หรอื นำงสำวศิรวิรรณ สุรเทพินทร ์
ผูส้อบบญัชอีนุญำตเลขที่ 4604 แห่งบรษิัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ โดยก ำหนด
ค่ำตอบแทนส ำหรบัปี 2562 เป็นจ ำนวนเงนิ 1,200,000 บำท/ต่อปี เพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 100,000 บำท 

 ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม ซึง่ในทีป่ระชุมมผีูถ้อืหุน้ซกัถำมโดยสรุปใจควำมส ำคญัได ้ดงันี้ 

นำยอนุ ว่องสำรกจิ ผูถ้ือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ ค่ำสอบบญัชทีี่เพิม่ขึน้ 10% 
เพิม่ขึน้เพรำะอะไร และมำตรำฐำนกำรสอบบญัชฉีบบัใหม่ มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ หรอืไม่ 

นำงสำวพัชรวรรณ คูณะรงัษี ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำกบริษัท  ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด    
กล่ำวชี้แจงว่ำ มำตรำฐำนกำรสอบบญัชใีหม่ (TFRS 15) ไม่มีผลกระทบกบับรษิัทฯ ส ำหรบัค่ำสอบบญัชีที่
เพิม่ขึน้ เน่ืองจำกไม่มกีำรเพิม่ค่ำสอบบญัชมีำประมำณ 2 ปี ประกอบกบัเนื้อหำงำนทีเ่พิม่ขึน้ ท ำใหห้น้ำทีข่อง
ผูส้อบบญัชเีพิม่ขึน้ จงึตอ้งท ำกำรปรบัขึน้ค่ำสอบบญัชดีงักล่ำว 

เมื่อไม่มคี ำถำมหรอืขอ้เสนอแนะใดๆ ในวำระนี้แลว้ ประธำนฯ จงึขอเสนอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้
ผูส้อบบญัชจีำกบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบัปี 
2562 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีำกบรษิทั  ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบัปี 2562 ตำมทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีง
ขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีง ดงันี้ 
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 เหน็ดว้ย 283,016,308 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 บตัรเสยี 0 เสยีง 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง 

วำระที ่8 พจิำรณำเรื่องอื่นๆ  (ถำ้ม)ี 

 ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม ซึง่ในทีป่ระชุมมผีูถ้อืหุน้ซกัถำมโดยสรุปใจควำมส ำคญัได ้ดงันี้ 

นำยรว ีพฒันำปัญญำสตัย ์ผูถ้อืหุน้มำดว้ยตนเอง สอบถำมใจควำมโดยสรุปว่ำ งบกำรเงนิในไตรมำสที ่
4 มกี ำไรสทุธเิพิม่ขึน้เกอืบ 20 ลำ้นบำท ทำงบรษิทัฯ โครงกำรหรอืงำนอะไรทีท่ ำใหก้ ำไรสทุธเิพิม่ขึน้มำจ ำนวน
มำก 

นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรผูจ้ดักำร กล่ำวชีแ้จงว่ำ โดยปกตใินช่วงไตรมำสที ่4 เป็นไตรมำส
ทีด่ทีีส่ดุของปี และในปี 2561 บรษิทัฯ มยีอดขำยทีเ่พิม่ขึน้เกอืบทุกชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ทัง้รำ้น iStudio by 
SPVi และ รำ้น AIS Shop รวมถงึจ ำนวนสำขำทีเ่พิม่ขึน้ของรำ้น AIS Shop 

เมื่อไม่มคี ำถำมหรอืขอ้เสนอแนะใดๆ จำกผู้ถือหุ้นแล้ว ประธำนฯ จงึกล่ำวปิดประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2562 และขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกท่ำนทีไ่ดส้ละเวลำมำเขำ้ร่วมประชุมในครัง้นี้ พรอ้มทัง้เสนอแนะ
ขอ้คดิเหน็อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

 

ปิดประชุมเวลำ 15.30 น.  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ  
  (นำยธรีะ อภยัวงศ)์ 
  ประธำนทีป่ระชุม 

 
 

ลงชื่อ  
     (นำงสำวศนัษนีย ์โหรำนิคม) 

    เลขำนุกำรบรษิทั 
 


