
สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดบบที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามบญผูถ้ือหุ้น ประจำาป  2557

บริษบท เอส พี วี ไอ จำากบด (มหาชน)
ประชุมเมื่อ �นน�่่ 4 เมษายน 2557 เ�ลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสคิ ชนนน 34
อาคารเอส�่โอเอ �า�เ�อร์ เลข�่่ 900/9 ถนนพระราม 3 แข�งบางโพงพาง เขตยานนา�า กรุงเ�พฯ 10120

นายพรีะพล อำาพนน เลขานกการบรษ�นท  กลาาว�ออนรนบ�้อ�ออ�กอนทกกทาาน  เขอา�้าการประ!กม�ามนญ�้อ�ออ�กอนประ$ำาป%

2557 ของบรษ�นท เอ� พ ี วี ไ อ $ำากนด (ม�า!น)  ซ่ึงมี�้อ�ออ�กอนเขอาราวมประ!กมดอวย�นเอง และมอบฉนนทะใ�อ�้อออน่เขอา

ราวมประ!กมแทน $ำานวน 70 ราย  นนบ$ำานวน�กอนไดอ 243,071,122 �กอน คษดเปน็รออยละ 60.77 ของ$ำานวน�กอนที่$ำา�นาาย

ไดอแลอวทนหง�มดของบรษ�นทฯ ซ่ึงเกษนกวาา  1 ใ น 3 ของ$ำานวน�กอนที$่ำา�นาายไดอทนหง�มด ครบเปน็องค์ประ!กม�ามขออบนงคนบ

ของบรษ�นทฯ ขออที่ 37 �ามาร�เรษ่มดำาเนษนการประ!กมไดอ

เปิดประ!กมเวลา 14.00 น.

เลขานกการบรษ�นทแนะนำากรรมการบรษ�นท  �้อ�อบบนญ!ี  และทีป่รึก�ากฎ�มายเพออ่�รว$�อการนนบคะแนนเ�ียง

ในการประ!กม�ามลำาดนบดนงนีห

กรรมการบริษน��่เ่ข้าร่�มประชุม

1. นายธรีะ อภนยวงศ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ�รว$�อบ

2. นายมษนทร์ อษงคธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรษ�าร

3. นายนราธร วงศ์วษเศ� กรรมการ

4. นายไ�ร�รณ์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบรษ�าร และกรรมการ�้อ$นดการ

5. นางเพ็!รรน�น์ วรญาณโกศล กรรมการ และกรรมการบรษ�าร

6. นาย�ก$ษน �กวรรณเก� กรรมการอษ�ระ และกรรมการ�รว$�อบ

7. นาง�ก�มา รน�ษวานษ! กรรมการอษ�ระ และกรรมการ�รว$�อบ

ผูบ้ริหารของบริษน��่่เข้าร่�มประชุม

นายพีระพล อำาพนน กรรมการบรษ�าร และ�้ออำานวยการHาายบนญ!ีและการเงษน

ผู้สอบบนญช่ของบริษน�

นายวษ!า�ษ โลเกศกระวี $ากบรษ�นท�ำานนกงาน อวีาย $ำากนด

�่่ปรึกษากฎหมาย

นายโ!กกน เด!ะไกศยะ
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เพออ่ความเขอาใ$�รงกนนในการประ!กม และลงม�ษในแ�าละระเบยีบวาระของการประ!กม เลขานกการบรษ�นทแ$อง

แนวทาง  และวษธีการนนบคะแนนเ�ียงของ�้อ�ออ�กอนซ่ึง$ะ�อองลงม�ษในแ�าละวาระ เพอ่อใ�อการประ!กมเป็นไปดอวยความ

เรียบรออย ดนงนีห

1. �้อ�ออ�กอนทีม่าดอวย�นเองและ�้อรนบมอบฉนนทะ ทีไ่ดอรนบมอบฉนนทะใ�อออกเ�ียงลงคะแนนในทีป่ระ!กม $ะไดอรนบ

ใบลงคะแนนเป็นบน�ร ณ $กดลงทะเบียนกาอนเขอาราวมประ!กม โดยในแ�าละแ�านยาอย$ะระบก!อ่อ�้อลงคะแนนและ$ำานวน�กอนที่มี

�ษทธษออกเ�ียง �้อ�ออ�กอน�รออ�้อรนบมอบฉนนทะ�อองใ!อบน�รลงคะแนนใ�อ�รงกนบวาระนนหนๆ

2. การประ!กม$ะพษ$ารณาเรอ่อง�ามลำาดนบวาระใน�นนง�ออเ!ษญประ!กม โดยเปิดโอกา�ใ�อ�้อ�ออ�กอนซนก�ามกาอน

แลอว$ึงใ�อ  มีการลงม�ษ�ำา�รนบวาระนนหนๆ กรณี�้อ�ออ�กอน�อองการซนก�าม�รออแ�ดงความเ�็น ขอใ�อ�้อ�ออ�กอนยกมออและแ$อง!อ่อ

นาม�กกล ทนหงนีห กรณีที่เปน็�้อรนบมอบฉนนทะใ�อแ$อง!อ่อ�้อ�ออ�กอนที่มอบฉนนทะมาใ�อทีป่ระ!กมทราบดอวยทกกครนหง

3. �้อ�ออ�กอนทกกรายมีคะแนนเ�ียง 1 �กอน เทาากนบ 1 เ�ียง �ลของคะแนนเ�ียงในแ�าละวาระ$ะปรากฏที่�นอา

$อเพอ่อแ�ดงใ�อ�้อ�ออ�กอนทกกทาานทราบ ทนหงนีหการลงคะแนนเ�ียงในบน�รลงคะแนนขอใ�อ�้อ�ออ�กอนลงเครอ่อง�มาย�้กลงใน!าองใ�อ

!นดเ$น ในกรณีที่�้อ�ออ�กอนไมาไดอลงคะแนนเ�ียงแ�าอยาางใดๆ $ะ�ออวาาเ�็นดอวย

4. ในกรณี�้อ�ออ�กอนไมาเ�็นดอวย �รออมีความประ�งค์$ะงดออกเ�ียงในวาระ�นึ่งวาระใดในการประ!กม ใ�อ�้อ�ออ

�กอนลง เครอ่อง�มาย�้กใน!าองไมาเ�น็ดอวย�รอองดออกเ�ียง พรออมลง!อ่อในบน�รลงคะแนน และใ�อยกมออขึหน $ากนนหน$ะมีเ$อา

�นอาที่เดษนไปเก็บบน�รลงคะแนน เพออ่นำามาคำานวณคะแนนเ�ียงของแ�าละวาระ ทนหงนีห บรษ�นทฯ $ะนำาคะแนนเ�ียงที่ไมาเ�็นดอวย

และงดออกเ�ียง ดนงกลาาว �นกออก$ากคะแนนเ�ียงทนหง�มดทีเ่ขอาราวมประ!กมและ�ออวาาคะแนนเ�ียงที่เ�ลออเป็นคะแนนที่เ�็น

ดอวยในวาระนนหนๆ ทนหงนีห �ากคะแนนเ�ียง�าวนใ�ญาเ�น็ดอวยและเป็นไป�ามขออบนงคนบบรษ�นทฯ ในเรอ่องคะแนนเ�ียงใ�อ�ออวาาที่

ประ!กมใ�อความเ�็น!อบ �รออ อนกมน�ษในวาระนนหน

5. เพอ่อใ�อเป็นไป�ามนโยบายการกำากนบการด้แลกษ$การที่ดี  ดนงนนหนวาระที่  6.1 การแ�าง�นหงกรรมการแทน

กรรมการทีอ่อก�ามวาระประ$ำาป% 2557 $ะทำาการเก็บบน�รลงคะแนนเ�ียง$าก�้อ�ออ�กอนที่เขอาราวมประ!กมทนหง�มด ทนหงในกรณีที่

�้อ�ออ�กอนมีความประ�งค์ที่$ะลงคะแนนเ�ียงเ�น็ดอวย ไมาเ�็นดอวย �รอองดออกเ�ียง พรออมลง!อ่อในบน�รลงคะแนน $ากนนหน

$ะมีเ$อา�นอาที่เดษนไปเก็บบน�รลงคะแนน ทนหงนีห�าก�้อ�ออ�กอนไมา�างบน�รลงคะแนน ไมาแ�ดงความเ�็นคนดคอาน �รออแ�ดงความเ�็น

เปน็อยาางออ่น $ะ�ออวาา�้อ�ออ�กอนเ�็นดอวย

6. �้อ�ออ�กอน�รออ�้อรนบมอบฉนนทะที่มีความประ�งค์กลนบกาอนทีก่ารประ!กม$ะ�ษหน�กด ใ�อ�างบน�รลงคะแนนที่เ�ลออใ�อ

เ$อา�นอาทีข่องบรษ�นทฯ ณ ประ�้ทางออก

เลขานกการบรษ�นทแ$องขออแกอไขขออมล้ ในรายงานประ$ำาป% 2556 �นอา 49 งบแ�ดงการเปลี่ยนแปลงของ�้อ�ออ�กอน

�ำา�รนบป% �ษหน�กดวนนที่ 31 ธนนวาคม 2556 (�นอา 118 �ำา�รนบภา�าอนงกฤ�) โดยทางบรษ�นทฯ ไดอแกอไขโดย$นดทำาใบแทรก�อด

ไวอในรายงานประ$ำาป%แลอว

$ากนนหน นายธรีะ อภนยวงศ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ�รว$�อบ ซ่ึงเป็นประธานในที่ประ!กมกลาาว

เปิดประ!กม

�าระ�่่ 1 พิจารณารนบรองรายงานการประชุมสามนญผู้ถือหุน้ประจําปี     2556  

ประธานฯ เ�นอใ�อที่ประ!กมพษ$ารณารนบรองรายงานการประ!กม�ามนญ�้อ�ออ�กอนประ$ำาป% 2556 ซ่ึงประ!กมเมอ่ อ

วนนที่ 26 มีนาคม 2556 ปรากฏ�าม�ำาเนารายงานการประ!กมที่ไดอ$นด�างใ�อแกา�้อ�ออ�กอนทกกคนพรออม�นนง�ออ

เ!ษญประ!กมแลอว
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มติ�่ป่ระชุม ทีป่ระ!กมพษ$ารณาแลอวมีม�ษอนกมน�ษรนบรองรายงานการประ!กม�ามนญ�้อ�ออ�กอนประ$ำาป% 2556

�ามทีเ่�นอดอวยคะแนนเ�ียง ดนงนีห

เ�็นดอวย 243,071,122 เ�ียง ไมาเ�็นดอวย 0 เ�ียง งดออกเ�ียง 0 เ�ียง

�าระ�่่ 2 พิจารณารนบ�ราบผลการดําเนินงานของบริษน�ฯ     และรายงานประจําปี     2556  

ประธานฯ มอบ�มายใ�อนายไ�ร�รณ์ วรญาณโกศล กรรมการ�้อ$นดการ เป็น�้อรายงาน�รกป�ลการดำาเนษนงาน

ของบรษ�นทฯ  ที่เกษดขึหนในป% 2556 ใ�อทีป่ระ!กม�้อ�ออ�กอนทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏอย้าในรายงานประ$ำาป%

�ามเอก�ารแนบ  2  ทีบ่รษ�นทฯไดอ$นด�างใ�อแกา�้อ�ออ�กอนพรออม�นนง�ออเ!ษญประ!กมแลอวโดยนายไ�ร�รณ์

วรญาณโกศล แ�ลง�าอทีป่ระ!กม�รกปไดอดนงนีห

�ลการดำาเนษนงานในรอบป%บนญ!ี�ษหน�กดวนนที่ 31 ธนนวาคม 2556 บรษ�นทฯ มีรายไดอรวม$ำานวน 2,304.85

ลอานบาท และมีกำาไร�กทธษ�ลนง�นกภา�ีเงษนไดอนษ�ษบกคคลเป็นเงษน 16.26 ลอานบาท ซ่ึงภาพรวมของภาวะ�ลาด

มีการเปลี่ยนแปลงของพฤ�ษกรรม�้อบรษโภค$ากคอมพษวเ�อร์ เป็นแทบ็เล็�และ�มาร์ทโฟนเพษ่มมากขึหน  โดยในป%

2556 ที่�าานมา ยอดขาย�ษนคอาของบรษ�นทฯ เป็นไปในทษศทางเดียวกนนกนบภาวะ�ลาด ไดอแกา iPad โดยเฉพาะ

iPad mini และ iPhone ซ่ึงเป็น�ษนคอาที่กำาไรขนหน�อนที่�่ำากวาา�ษนคอากลกามออน่ ประกอบกนบการออก�ษนคอาใ�มาของ

Apple ทีท่ยอยออกใน!าวงปลายเดออน�กลาคมซ่ึง!อากวาาทกกป% $ึง�าง�ลใ�อยอดขายลดลง$ากป% 2555 ทนหงนีห

บรษ�นทฯ ไ ดอพยายามปรนบปรกง แกอไข��านการณ์ดนงกลาาวโดยขยาย�ลาดกลกามล้กคอาองค์กรและการศึก�าเพษ่ม

มากขึหน เพอ่อ!ดเ!ยกนบ�ลาดคอาปลีกที่�ภาพเศร�ฐกษ$!ลอ�นว และ�ลกระทบ$าก��านการณ์การเมออง รวมทนหง

$นด�า�ษนคอา กลกาม Non Apple ที่มีกำาไรขนหน�อนที่ดี เพอ่อใ�อกำาไรขนหน�อน$ากการขาย�ษนคอาดีขึหน

ประธานฯ เปิดโอกา�ใ�อ�้อ�ออ�กอนซนก�าม ซ่ึงในที่ประ!กมมี�้อ�ออ�กอนซนก�ามโดย�รกปใ$ความ�ำาคนญไดอดนงนีห

ชื่อ ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง

นายณรงค์!นย �ษมะโร$น์ 

�้อ�ออ�กอนซ่ึงมาดอวย�นเอง

1. ยอดขายของบรษ�นทฯในป%  2556  ลดลง$ากป%  2555  ประมาณ

216  ลอานบาท แ�าคาาใ!อ$าายในการขายไดอเพษม่ขึหนเล็กนออย และคาา

ใ!อ$าายในการบรษ�ารเพษม่ขึหนประมาณ 10 ลอานบาท เปน็เพราะเ��ก

ใด

2. �ษนคอาคงเ�ลออปลายป%  2556 ซ่ึงลดลงไมามากเมอ่อเทียบกนบปลายป%

2555  ซ่ึง�ษนคอาของบรษ�นทฯเป็น�ษนคอาเทคโนโลยี มีความลอา�มนย

เร็ว �าก��๊อค�ษนคอาไวอมากอา$ทำาใ�อขาดทกนเนอ่อง$ากม้ลคาา�ษนคอา

ทีล่ดลงไดอ ดนงนนหน�ษนคอาคงเ�ลออปลายป%ควร$ะลดลงมากกวาานีห�รออ

ไมา

นายพีระพล อำาพนน

กรรมการบรษ�าร  และ�้ออำานวยการ

Hาายบนญ!ีและการเงษน

       คาาใ!อ$าายในการขาย และบรษ�ารทีเ่พษ่มขึหนเนอ่อง$ากการขยาย

�าขา  และมีการลงทกนใน�ษนทรนพย์�าวรเพษ่ม  คาาใ!อ$าายทีเ่พษ่มขึหน$ึงเปน็

เงษนเดออนและคาาแรง  และคาาเ�อ่อมราคา�ษนทรนพย์  รวมทนหงยนงมีคาา�าง

เ�รษมการขายเพอ่อเปน็การกระ�กอนยอดขาย $ึงทำาใ�อคาาใ!อ$าายดนงกลาาว�้ง

ขึหนเมอ่อเทยีบกนบรายไดอ

นายธีระ อภนยวงศ์

ประธานกรรมการ  และประธาน

กรรมการ�รว$�อบ

       คณะกรรมการบรษ�นทไดอมองเ�็นเ!านเดียวกนบ�้อ�ออ�กอนในประเด็น

�ษนคอาคงเ�ลออ  โดยบรษ�นทมีระบบการควบคกมด้แล��็อคใ�ออย้าในปรษมาณ

ทีเ่�มาะ�ม  �ำา�รนบยอดขายทีล่ดลงในป%  2556  เป็นไป�าม�ภาพ

เศร�ฐกษ$ที!่ลอ�นว  ประกอบกนบ  Apple  มีการออก�ษนคอา!อากวาาป%กาอน

ในขณะทีค่าาใ!อ$าายของบรษ�นทฯไมาไดอลดลงมาก   เนอ่องมา$ากการขยาย

�าขา และการลงทกนเพออ่การเ�ษบโ�ในอนาค� 
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ชื่อ ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง

นาง�าว!นษ�า มกททา�น��ากร

�้อรนบมอบฉนนทะ

1.  ขอใ�ออธษบายรายละเอียดการเพษ่มยอดขายในกลกามล้กคอาการศึก�า

2.   ใน�าวนของ  TV  Digital  บรษ�นทฯมีโอกา�ที่$ะเขอาไปมี�าวนราวมใน

�ลาดนีห�รออไมา

นายไ�ร�รณ์ วรญาณโกศล

กรรมการ  กรรมการบรษ�าร  และ

กรรมการ�้อ$นดการ

       ในการเขอา�้า�ลาดการศึก�า บรษ�นทฯไดอแบางเปน็ 2 กลกาม ดนงนีห

       1.  โรงเรียนนานา!า�ษ

     บรษ�นทฯ ประ�บความ�ำาเร็$ในการขาย�ษนคอาใ�อกนบลก้คอากลกาม

     นีหโดยบรษ�นทฯมีการทำาโครงการ�นึ่งนนกเรียน�นึ่งคอมพษวเ�อร์

     (One  to  One  Project)  ราวมกนบโรงเรียน  ซ่ึงเป็นการ

�นนบ�นกน

     ใ�อนนกเรียนมีคอมพษวเ�อร์ของ�นวเองที่โรงเรียน

        2. ม�าวษทยาลนย

     บรษ�นทฯมีรอาน  U●Store  ที่�นหงในม�าวษทยาลนย�าางๆซ่ึง

นอก$ากเป็นรอานคอาปลกีแลอว  U●Store  เป็น!าองทางใ�อบรษ�นทฯไดอ

�ษด�าอกนบคณะ�าางๆในม�าวษทยาลนยเพอ่อทำาโครงการที่เ�มาะกนบ

แ�าละคณะ

     �ำา�รนบ�ลาด  TV Digital  บรษ�นทฯมี�ษนคอา  Apple  ทีไ่ดอ

เปรียบที่$ะเขอา�้า�ลาดนีห ไดอแกา Mac Pro ซ่ึงเป็น�ษนคอากลกาม CPU

ที่มปีระ�ษทธษภาพ�้ง  เ�มาะ�ำา�รนบการ�นด�าอ  VDO  แ�าป$ั$กบนน

ปรษมาณ�ษนคอาที่มียนงไมาเพียงพอ�าอความ�อองการ  นอก$ากนนหน

บรษ�นทฯยนงมี�ษนคอาประเภทฮาร์ดดษ�$นดเก็บขออม้ลที่�ามาร�รองรนบ

การ$นดเก็บขออม้ล  VDO  ขนาดใ�ญาไดอ  ซ่ึง�ษนคอาดนงกลาาว$ะเปน็

�ษนคอา�ลนกทีบ่รษ�นทฯ$ะเขอาราวมใน�ลาด TV Digital 

นายธีระ อภนยวงศ์

ประธานกรรมการ  และประธาน

กรรมการ�รว$�อบ

   �ลาดการศึก�า  บรษ�นทฯมอง�ึง  Future  Generation  ซ่ึง

Technology  เปน็�ษ่ง$ำาเป็นของเด็ก เป็นโอกา�ที่เด็ก$ะไดอเรียนร้อในการ

ใ!อไมาวาา$ะคอมพษวเ�อร์แบบไ�น และ  Apple  เองมี$กดแข็งใน�ลาดเพอ่อ

การศึก�า 

�ำา�รนบ�ลาด  TV  Digital  บรษ�นทฯไดอศึก�ารายละเอียด  Content

�าางๆ  และมองเ�็น!าองทางในการ$นด�าอกปกรณ์เครอ่องมออ  เพอ่อ

�นนบ�นกนธกรกษ$ TV Digital

นาย อนศวษน �นน�ษวษกนยการ

�้อ�ออ�กอนซ่ึงมาดอวย�นเอง

1. รอาน iStudio มีค้าแขาง�ลายราย�รออไมา

2. ความแ�ก�าางของรอาน iStudio by SPVi มีความแ�ก�าาง$ากค้า

แขางรายออ่นอยาางไร

นายไ�ร�รณ์ วรญาณโกศล

กรรมการ  กรรมการบรษ�าร  และ

กรรมการ�้อ$นดการ

       รอาน iStudio มีค้าแขาง�ลนก 4 รายซ่ึงบรษ�นทฯเปน็�นึ่งในนนหน

       �ำา�รนบความแ�ก�าางของรอาน iStudio by SPVi  ไดอแกา

• ��านที่�นหง:บรษ�นทฯ$ะพษ$ารณาองค์ประกอบ�าางๆทีเ่�มาะ

�มใ�อการ$นด�นหงรอานคอาปลกีในแ�าละพอหนที่แ�ก�าางกนน�าม

ประเภทของรอานคอาปลีก เ!าน ��านที่�นหง ประเภทของล้กคอา

ในบรษเวณนนหนๆ เปน็�อน

• บรษ�นทฯเนอนการ�รอาง  User  Experience  เพออ่�รอาง
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ชื่อ ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง

ประ�บการณ์การใ!อ�ษนคอา Apple ใ�อกนบล้กคอา

• บรษ�นทฯเนอนการHึกอบรมพนนกงานเพอ่อเป็นการ  Update

ความ  ร้อเก่ียวกนบเทคโนโลยีใ�มาใ�อกนบพนนกงานและ�ามาร�

�าายทอดใ�อความร้อกนบล้กคอาไดอ

นายนาย �กรฑษณ $กฬาโอฬาร 

�้อ�ออ�กอนซ่ึงมาดอวย�นเอง และรนบมอบ

ฉนนทะ�มาคม�างเ�รษม�้อลงทกนไทย

1. ขอเ�นอใ�อบรษ�นทฯทำาการ�ลาดโดย�างโปรโม!น่นใ�อแกา�้อ�ออ�กอน

ทาง  SMS  �รออ�อ่อออ่นๆ  เพอ่อเป็นการ�รอางปฏษ�นมพนนธ์กนบ�้อ�ออ

�กอน/ล้กคอา

2. ขอทราบ$ำานวนรอานคอาของบรษ�นทฯวาามีก่ี�าขา

นายไ�ร�รณ์ วรญาณโกศล

กรรมการ  กรรมการบรษ�าร  และ

กรรมการ�้อ$นดการ

       เ�็นดอวย�ามที่�้อ�ออ�กอนเ�นอ และแ$อง�้อ�ออ�กอนทาานใด�นใ$รนบ

ขออมล้โปรโม!น่นของบรษ�นทฯ ใ�อเ$อา�นอาที่ของบรษ�นทฯ$ดเบอร์�ษด�าอ และ

อีเมล์ ของ�้อ�ออ�กอนเพอ่อ�างขออม้ล�าอไป

       บรษ�นทฯไดอเปดิเ�ย$ำานวนรอานคอาของบรษ�นทฯไวอในรายงานประ$ำา

ป% 2556 �นอา 14 - 15

นายมษนทร์ อษงคธเนศ

กรรมการ  และประธานกรรมการ

บรษ�าร

       ขอบคกณ�้อ�ออ�กอนที่แนะนำา ซ่ึงเป็น�ษ่งที่บรษ�นทฯอยาก$ะทำา แ�า�ษด

ปญั�าทีข่ออม้ล�้อ�ออ�กอนที่บรษ�นทฯมี   เป็นขออม้ลทีไ่ดอรนบ$ากศ้นย์รนบHาก

�ลนกทรนพย์ ซ่ึงไมามีเบอร์มออ�ออ �าก�้อ�ออ�กอนทาานใด�นใ$$ะรนบขาาวโปรโม

!น่นของบรษ�นทฯ  �ามาร�ใ�อเบอร์�ษด�าอ�รอออีเมล์ทีเ่$อา�นอาที่ของบรษ�นทฯ

ที�่นอา�อองประ!กมนีห

มติ�่่ประชุม ทีป่ระ!กมพษ$ารณาแลอว  มีม�ษรนบทราบ�ลการดำาเนษนงานของบรษ�นทฯ และรายงานประ$ำาป%

2556 �ามทีเ่�นอ

�าระ�่่ 3 พิจารณาอนุมนติงบแสดงฐานะการเงิน     และ     งบกําไรขาด�ุนเบ็ดเสร็จของบริษน�ฯ  

สําหรนบรอบปีบนญช่สินนสดุ�นน�่่     31     ธนน�าคม     2556  

ประธานฯ  มอบ�มายใ�อนายพรีะพล  อำาพนน กรรมการบรษ�ารและ�้ออำานวยการHาายบนญ!ีและการเงษน  เปน็�้อ

รายงาน�รกป โดยนายพีระพล อำาพนน แ�ลง�าอทีป่ระ!กม �รกปไดอดนงนีห 

งบแ�ดงฐานะการเงษน  และงบกำาไรขาดทกนเบ็ดเ�ร็$ของบรษ�นทฯ  �ำา�รนบรอบป%บนญ!ี�ษหน�กดวนนที่ 31 ธนนวาคม

2556 ไดอ�าานการ�รว$�อบ$าก�้อ�อบบนญ!ีของบรษ�นทฯเรียบรออยแลอว โดยรายงาน�้อ�อบบนญ!ีรนบอนกญา�ใ�อ

ความเ�น็แบบไมามีเงอ่อนไข �ามทีป่รากฏในรายงานประ$ำาป% 2556

ประธานฯ เปิดโอกา�ใ�อ�้อ�ออ�กอนซนก�าม ซ่ึงในทีป่ระ!กมมี�้อ�ออ�กอนซนก�ามโดย�รกปใ$ความ�ำาคนญไดอดนงนีห

ชื่อ ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง

นายณรงค!์นย �ษมะโร$น์

�้อ�ออ�กอนซ่ึงมาดอวย�นเอง

บรษ�นทฯ มีการเพษ่มทกน 160 ลอาน�กอน ซ่ึงประกอบดอวย IPO 104.5 ลอาน

�กอน และกรรมการและพนนกงาน  5.5  ลอาน�กอน อีก  50  ลอาน�กอนเป็นการ

เพษ่มทกนใ�อแกาใคร และ�าวนเกษนม้ลคาา�กอนเกษด$ากการเพษ่มทกนใด

นายพรีะพล อำาพนน

กรรมการบรษ�าร และ�้ออำานวยการ

Hาายบนญ!ีและการเงษน

50  ลอาน�กอนเปน็การเพษ่มทกนของ�้อ�ออ�กอนเดษมในราคาพาร์  และ�าวนเกษน

ม้ลคาา�กอน�ามนญเกษด$ากการเ�นอขาย�กอน  IPO  และเ�นอขายใ�อแกา

กรรมการและพนนกงานในราคา IPO
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มติ�่่ประชุม ทีป่ระ!กมไดอพษ$ารณาแลอวมีม�ษเป็นเอกฉนนท์ อนกมน�ษงบแ�ดงฐานะการเงษน และงบกำาไร

ขาดทกน เบ็ดเ�ร็$ของบรษ�นท �ำา�รนบรอบป%บนญ!ี �ษหน�กดวนนที่ 31 ธนนวาคม 2556 ซ่ึง�าาน

การ�รว$�อบ $าก�้อ�อบบนญ!ีรนบอนกญา�แลอว ดอวยคะแนนเ�ียง ดนงนีห

เ�น็ดอวย 243,321,322 เ�ียง ไมาเ�็นดอวย 0 เ�ียง งดออกเ�ียง 0 เ�ียง

�าระ�่่ 4 พิจารณาและอนมุนติการจ่ายเงินปันผล     และการจนดสรรเงินกําไร     สําหรนบผลการดําเนินงานสินนสุด     ณ  

�นน�่่   31     ธนน�าคม     2556  

ประธานฯ แ�ลง�าอทีป่ระ!กมวาา �ามพระรา!บนญญน�ษบรษ�นทม�า!น$ำากนด กำา�นดใ�อบรษ�นท�ออง$นด�รรกำาไร

�กทธษ ประ$ำาป%�าวน�นึ่งไวอเป็นทกน�ำารองไมานออยกวาารออยละ 5 ของกำาไร�กทธษประ$ำาป%  $นกวาาทกน�ำารอง$ะ

มี$ำานวนไมา นออยกวาารออยละ 10 ของทกน$ดทะเบียน

บรษ�นทฯ มีนโยบาย$าายเงษนปัน�ลในอน�ราไมานออยกวาารออยละ 40 ของกำาไร�กทธษภาย�ลนงการ�นกภา�ีเงษนไดอ

นษ�ษบกคคล อยาางไรก็�ามบรษ�นทฯ อา$$ะกำา�นดใ�อการ$าายเงษนปนั�ลมีอน�ราที่นออยกวาาอน�ราที่กำา�นด

ขอาง�อนไดอ �ากบรษ�นทฯ มีความ$ำาเป็นที$่ะ�อองนำาเงษนกำาไร�กทธษ$ำานวนดนงกลาาวมาใ!อเพอ่อขยาย การดำาเนษน

งานของบรษ�นท�าอไป

$ึงขอเ�นอใ�อที่ประ!กม พษ$ารณาอนกมน�ษ$นด�รรกำาไร�กทธษ$าก�ลการดำาเนษนงานป% 2556 เป็นทกน�ำารอง�าม

กฎ�มายไมานออยกวาารออยละ 5 ของกำาไร�กทธษประ$ำาป% คษดเปน็เงษน 820,000 บาท

และ$าายเงษนปนั�ล$าก�ลประกอบการรายป%รอบป%บนญ!ี�ษหน�กดวนนที่ 31 ธนนวาคม 2556  ในอน�รา�กอนละ

0.0163 บาท รวมเป็นเงษนทนหง�ษหน 6,520,000 บาท  โดยกำา�นดวนนกำา�นดราย!อ่อ�้อ�ออ�กอนทีม่ี�ษทธษในการรนบ

เงษนปัน�ล ในวนนที่  17  มีนาคม  2557  และใ�อรวบรวมราย!อ่อ�้อ�ออ�กอน�ามมา�รา  225  ของพระรา!บนญญน�ษ

�ลนกทรนพย์และ�ลาด�ลนกทรนพย์ โดยวษธษปดิ�มกดทะเบียนพนกการโอน�กอนในวนนที่ 18 มีนาคม 2557 และ

กำา�นดวนน$าายเงษนปนั�ล ในวนนที่ 18 เม�ายน 2557

ประธานฯ เปิดโอกา�ใ�อ�้อ�ออ�กอนซนก�าม ซ่ึงในที่ประ!กมไมามี�้อ�ออ�กอนซนก�ามใดๆ

มติ�่่ประชุม ที่ประ!กมพษ$ารณาแลอวมีม�ษเป็นเอกฉนนท์  อนกมน�ษการ$นด�รรกำาไร�กทธษเป็นทกน�ำารอง

�ามกฎ�มาย $ำานวนเงษน 820,000 บาท และอนกมน�ษการ$าายเงษนปนั�ลในอน�รา�กอนละ

0.0163 บาท คษดเป็น$ำานวนเงษน 6,520,000 บาท โดยวษธษปดิ�มกดทะเบียนพนกการโอน�กอน

ในวนนที่  18 มีนาคม 2557 และกำา�นดวนน$าายเงษนปนั�ลในวนนที่ 18 เม�ายน 2557

ดอวยคะแนนเ�ียง ดนงนีห

เ�็นดอวย 243,321,322 เ�ียง ไมาเ�็นดอวย 0 เ�ียง งดออกเ�ียง 0 เ�ียง

�าระ�่่ 5 พิจารณาและอนมุนติจ่ายเงินโบนนสประจําปีให้กรรมการ     สําหรนบการดําเนนิงาน  

รอบปบีนญช่สินนสุด         �นน�่่     31     ธนน�าคม     2556  

ประธานฯ ไดอเ�นอ�าอทีป่ระ!กมพษ$ารณา$าายเงษนโบนน�ประ$ำาป%ใ�อแกากรรมการเป็น$ำานวนเงษนรวม 300,000

บาท �ำา�รนบการดำาเนษนงานรอบป%บนญ!ี 2556 ทนหงนีห นายไ�ร�รณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็!รรน�น์

วรญาณโกศล เ�นอที่$ะไมารนบโบนน�เนอ่อง$ากเป็นพนนกงานประ$ำาของบรษ�นทฯ โดยมีรายละเอียด�าม�นนง�ออ

เ!ษญประ!กม�นอา 4

ประธานฯ เปิดโอกา�ใ�อ�้อ�ออ�กอนซนก�าม ซ่ึงในทีป่ระ!กมไมามี�้อ�ออ�กอนซนก�ามใดๆ
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มติ�่่ประชุม ทีป่ระ!กมพษ$ารณาแลอวมีม�ษเปน็เอกฉนนท์ อนกมน�ษการ$าายเงษนโบนน�ประ$ำาป%ใ�อแกากรรมการเป็น

$ำานวนเงษนรวม 300,000 บาท �ำา�รนบการดำาเนษนงานรอบป%บนญ!ี 2556 �ามที่เ�นอดอวย

คะแนนเ�ียง ดนงนีห (กรรมการ�ละ�ษทธษ์ในการออกเ�ียง)

เ�็นดอวย 183,416,272 เ�ียง ไมาเ�็นดอวย 0 เ�ียง งดออกเ�ียง 0 เ�ียง

�าระ�่่ 6 พิจารณาและอนมุนติการแต่งตนนงกรรมการแ�นกรรมการ�่่ต้องออกตาม�าระ

และการกําหนดค่าตอบแ�นกรรมการ     สําหรนบปี     2557  

6.1 พิจารณาและอนมุนติการแต่งตนนงกรรมการแ�นกรรมการ�่่ต้องออกตาม�าระ

ประธานฯ แ�ลง�าอทีป่ระ!กม�ามพระรา!บนญญน�ษบรษ�นทม�า!น$ำากนด พ.ศ. 2535 และ�ามขออบนงคนบ

ของบรษ�นทฯ  ขออ 18. กำา�นดวาาในการประ!กม�ามนญ�้อ�ออ�กอนประ$ำาป%ทกกครนหงใ�อกรรมการออก$าก�ำาแ�นาง

$ำานวน�นึ่งใน�ามของ$ำานวนกรรมการทนหง�มด �อา$ำานวนกรรมการที่$ะแบางออกใ�อเปน็�าม�าวนไมาไดอ ก็ใ�อ

ออกโดย$ำานวนใกลอที่�กดกนบ�นึ่งใน�าม โดยในป%นีหกรรมการที่�อองออก$าก�ำาแ�นางกรรมการของบรษ�นทฯ

�ามกำา�นดวาระ มีดนงนีห

1) นางเพ็!รรน�น์  วรญาณโกศล

2) นาย�ก$ษน �กวรรณเก�

คณะกรรมการเ�น็�มควรเ�นอใ�อที่ประ!กมพษ$ารณาแ�าง�นหงกรรมการทนหง 2 ทาาน กลนบเขอาดำารง

�ำาแ�นางอีกวาระ�นึ่งเนอ่อง$ากเป็น�้อมีความร้อความ�ามาร�และมีประ�บการณใ์นการบรษ�ารงานบรษ�นทฯ

โดยใ�อมีการพษ$ารณาลงคะแนนใ�อกรรมการแ�าละทาานเป็นรายบกคคล�าม�ลนกการกำากนบด้แลกษ$การที่ดี

ในการนีหกรรมการที่มี�าวนไดอเ�ีย�ละ�ษทธษใ์นการออกเ�ียง

ประธานฯ เปิดโอกา�ใ�อ�้อ�ออ�กอนซนก�าม ซ่ึงในที่ประ!กมไมามี�้อ�ออ�กอนซนก�ามใดๆ

มติ�่่ประชุม ทีป่ระ!กมพษ$ารณาแลอวมีม�ษเป็นเอกฉนนท์ อนกมน�ษการแ�าง�นหงนางเพ็!รรน�น์ วรญาณโกศล และ

นาย�ก$ษน �กวรรณเก� ดอวยคะแนนเ�ียงดนงนีห

1) นางเพ็!รรน�น์ วรญาณโกศล

เ�็นดอวย 210,027,322 เ�ียง ไมาเ�็นดอวย 0 เ�ียง งดออกเ�ียง 0 เ�ียง

2) นาย�ก$ษน �กวรรณเก�

เ�็นดอวย 242,721,322 เ�ียง ไมาเ�็นดอวย 0 เ�ียง งดออกเ�ียง 300,000 เ�ียง

6.2 พิจารณาและอนมุนติการกําหนดค่าตอบแ�นกรรมการ สําหรนบป ี2557

ประธานฯ  ไดอเ�นอ�าอทีป่ระ!กมพษ$ารณาการกำา�นดคาา�อบแทนกรรมการ�ำา�รนบป% 2557

ซ่ึงเทาากนบ คาา�อบแทนในป% 2556 ทนหงนีห นายไ�ร�รณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็!รรน�น์ วรญาณโกศล

เ�นอที$่ะไมารนบ คาา�อบแทน$ากการดำารง�ำาแ�นางกรรมการ   เนอ่อง$ากเปน็พนนกงานประ$ำาของบรษ�นท

โดยมีรายละเอียด�าม �นนง�ออเ!ษญประ!กม�นอา 6

ประธานฯ เปิดโอกา�ใ�อ�้อ�ออ�กอนซนก�าม ซ่ึงในทีป่ระ!กมมี�้อ�ออ�กอนซนก�ามโดย�รกปใ$ความ�ำาคนญไดอดนงนีห

ชื่อ ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง

นายณรงค!์นย �ษมะโร$น์

�้อ�ออ�กอนซ่ึงมาดอวย�นเอง

กรรมการ  2  ทาาน ซ่ึงเป็นพนนกงานบรษ�นท ที่เ�นอไมารนบคาา�อบแทน ควรมี

�ษ่ง$้งใ$�อบแทนเมอ่อทำา�ลงานไดอดี บรษ�นทมี�ษ่ง$้งใ$อยาางไร
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ชื่อ ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง

นายมษนทร์ อษงคธเนศ

กรรมการและประธานกรรมการ

บรษ�าร

กรรมการ  2  ทาาน เป็น�้อบรษ�าร และพนนกงานประ$ำาขอบรษ�นทฯ ไดอรนบคาา

�อบแทนเป็นเงษนเดออนในฐานะพนนกงานประ$ำา ซ่ึงพษ$ารณาการขึหนเงษนเดออน

�าม�ลงานรวมทนหงโบนน� ทนหงนีห ทนหง  2  ทาานไดอรนบคาา�อบแทนที่เป็นเงษนเดออน

ละโบนน�แลอว $งึขอ�ละ�ษทธษ์รนบคาา�อบแทนในฐานะกรรมการ

มติ�่่ประชุม ทีป่ระ!กมพษ$ารณาแลอว  มีม�ษเปน็เอกฉนนท์อนกมน�ษคาา�อบแทนกรรมการ �ำา�รนบป% 2557 �าม

ที่เ�นอ ดอวยคะแนนเ�ียงดนงนีห (กรรมการ�ละ�ษทธษใ์นการออกเ�ียง)

�าระ�่่ 7 พิจารณาอนุมนติการแต่งตนนงผู้สอบบนญช่และกําหนดค่าตอบแ�นของผู้สอบบนญช่

ประธานฯ เ�นอใ�อทีป่ระ!กมพษ$ารณาแ�าง�นหง นายวษ!า�ษ โลเกศกระวี �้อ�อบบนญ!ีรนบอนกญา�เลขที่ 4451

และ/�รออ นาง�าวกมลทษพย์ เลษศวษทย์วรเทพ �้อ�อบบนญ!ีรนบอนกญา�เลขที่ 4377 และ/�รออ

นาง�าวศษรษวรรณ �กรเทพษนทร์ �้อ�อบบนญ!ีรนบอนกญา�เลขที่  4604  แ�างบรษ�นท�ำานนกงานอีวาย  $ำากนด

(เดษม!อ่อ บรษ�นท�ำานนกงาน เอษน�์ท แอนด์ ยนง $ำากนด) ซ่ึงเป็น�ำานนกงาน�อบบนญ!ีที่มปีระ�บการณ์ และมี!อ่อ

เ�ียง เป็นทีย่อมรนบโดยทน่วไป เป็น�้อ�อบบนญ!ีของ บรษ�นท โดยกำา�นดคาา�อบแทนเป็นเงษน$ำานวน 900,000

บาท �าอป%(เทาากนบป% 2556)

ประธานฯ เปิดโอกา�ใ�อ�้อ�ออ�กอนซนก�าม ซ่ึงในที่ประ!กมไมามี�้อ�ออ�กอนซนก�ามใดๆ

มติ�่ป่ระชุม ทีป่ระ!กมพษ$ารณาแลอว   มีม�ษเป็นเอกฉนนทอ์นกมน�ษแ�าง�นหง�้อ�อบบนญ!ี$ากบรษ�นท �ำานนกงาน

อวีาย $ำากนด เปน็�้อ�อบบนญ!ีของบรษ�นทฯ และกำา�นดคาา�อบแทน�ำา�รนบป% 2557

�ามทีเ่�นอดอวยคะแนนเ�ียงดนงนีห

เ�น็ดอวย 243,321,322 เ�ียง ไมาเ�็นดอวย 0 เ�ียง งดออกเ�ียง 0 เ�ียง

�าระ�่่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกา�ใ�อ�้อ�ออ�กอนซนก�าม ซ่ึงในที่ประ!กมมี�้อ�ออ�กอนซนก�ามโดย�รกปใ$ความ�ำาคนญไดอดนงนีห

ชื่อ ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง

นายนาย �กรฑษณ $กฬาโอฬาร 

�้อรนบมอบฉนนทะ�มาคม�างเ�รษม�้อ

ลงทกนไทย  และ�้อ�ออ�กอนซ่ึงมาดอวย

�นเอง

   ป$ั$กบนน�นงคมมีการ�อ่น�นวเรอ่องการ�าอ�อานทก$รษ�คอรนป!น่น �มาคม�าง

เ�รษม�้อลงทกนไทยและ�มาคม�างเ�รษม��าบนนกรรมการไทย (IOD) มีการ

$นดโครงการแนวราวมปฏษบน�ษของภาคเอก!นไทยในการ�าอ�อานการทก$รษ�

บรษ�นทฯมีความ�นใ$ที$่ะเขอาราวมการประกาศเ$�นารมณ์ในการ�าอ�อาน

ทก$รษ�คอรนป!น่น �รออไมา

นายมษนทร์ อษงคธเนศ

กรรมการ  และประธานกรรมการ

บรษ�าร

      โครง�รอางธกรกษ$ของ SPVi �าวนใ�ญาเป็นธกรกษ$คอาปลีก และอีก

�าวนเป็นการทำาโปรเ$คกนบ��านศึก�าประมาณ 10% ซ่ึงเป็นธกรกษ$ที่ไมา

ซนบซออน  เป็นการขาย�ษนคอาใ�อกนบ�้อบรษโภคโดย�รง  �าก$ะทำาอะไรที่ไมา

�้ก�อองกนบ�้อบรษโภคทำาไมาไดอ  ซ่ึง�อองเป็น�ลประโย!น์ราวมของ�้อบรษโภค

คออ�้อบรษโภค�อองการ�ษนคอาที่ราคา�้กที่�กด คกอมคาาที่�กด  $ึงเป็นไปไดอยาก

ทีท่ำาธกรกษ$ทีไ่มาโปรางใ� เพราะไมา$ำาเป็น�อองทำาอะไรไมาโปรางใ�เพอ่อใคร
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ชื่อ ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง

        อีกทนหง นโยบายของคณะกรรมการบรษ�นท �้อบรษ�าร $น�ึง

พนนกงาน   มกางเนอนใ�อความ�ำาคนญในการทำาธกรกษ$ที่โปรางใ�  เพออ่ทำาธกรกษ$

กนบ�้อบรษโภคโดย�รง นอก$ากนนหนบรษ�นทฯ ยนงมี�นาวยงาน�รว$�อบ

ภายในที่ทำาการ�รว$�อบอยาางเครางครนด รวมทนหงมี�้อ�รว$�อบภายนอก

อยาางบรษ�นท�ำานนกงาน อีวาย $ำากนด ทีท่ำาการ�รว$�อบทกกระยะ

       ดนงนนหนโอกา�ที่$ะไมา�างเ�รษมใ�อการทำาธกรกษ$ทีโ่ปรางใ�ไมามี ซ่ึงเป็น

ประโย!น์ที่บรษ�นทฯ $ะไดอรนบอย้าแลอว บรษ�นทฯ มีเ$�นารมณ์ นโยบาย

และระบบที่$ะป้องกนนการทก$รษ� นอก$ากนนหนยนงมีโปรแกรมHึกอบรม

พนนกงานไมาวาา$ะเป็นความร้อเก่ียวกนบ�ษนคอา เทคโนโลยี และการบรษการ

รวม�ึงการปฏษบน�ษทีม่ี$รรยาบรรณ�าอบรษ�นทฯ และล้กคอา 

     เพราะฉะนนหนบรษ�นทฯ�ระ�นนกในเรอ่องการทำาธกรกษ$ที่โปรางใ� และมี

การปฏษบน�ษอย้าแลอว �ำา�รนบการเขอาราวมกษ$กรรมของ IOD ในอนาค��าก

มีกษ$กรรมทีเ่�มาะ�มกนบบรษ�นทฯ  ก็คงไมาปฏษเ�ธที่$ะเขอาราวมกษ$กรรมดีๆ

เพออ่�นงคม

�้อ�ออ�กอน 1. รอาน iStudio,iBeat และ Smart Bar มีความแ�ก�าางกนนอยาางไร

2. โปรโม!น่น iPad Mini ราคา 9,900 พรออม�าอน 0% 10 เดออนไดอ

รนบการ�อบรนบดี�รออไมา

3. ในขณะทีS่amsung ออก�ษนคอาใ�มาเรอ่อยๆบรษ�นทฯมีกลยกทธ์การ

�ลาดอยาางไร

นายไ�ร�รณ์ วรญาณโกศล

กรรมการ  กรรมการบรษ�าร  และ

กรรมการ�้อ$นดการ

1. ความแ�ก�าางของรอานคอา เป็นดนงนีห

  ● iStudio  $ะมีพอหนที่ไมา�่ำากวาา  100  �ารางเม�ร  และมอีงค์

ประกอบในรอานทนหงการ Demo �ษนคอา รวม�ึง Test Drive

  ● iBeat $ะมีพอหนที่เล็กกวาา iStudio และมีองค์ประกอบของรอาน

ไมาครบเทาา

  ● U-Store เปน็รอานคอาทีเ่ปิดในม�าวษทยาลนย   โดยมี�ษนคอาราคา

พษเศ�ที่เป็นราคา�ำา�รนบอา$ารย์ และนนกศึก�า

  ● Smart  Bar  เปน็ศ้นย์บรษการ�ำา�รนบล้กคอา  Apple  ทกกรายไมา

เฉพาะแ�าล้กคอาของบรษ�นทฯเทาานนหน

2.  ใน!าวงปลายป% 2556 โปรโม!น่น iPad Mini 9,900 บาท  พรออม

�าอน  0% 10  เดออน ไดอรนบการ�อบรนบคาอนขอางดี   และการ�าอน  0%

!าวย�รอางการ�นด�ษนใ$ซอหอของล้กคอาไดองาายขึหน

นายมษนทร์ อษงคธเนศ

กรรมการ  และประธานกรรมการ

บรษ�าร

     กลยกทธ์การ�ลาดของ Apple และ Samsung มีความแ�ก�าางกนน

Apple ใ!อกลยกทธ ์Supply Shortage เพออ่เป็นการรนก�าราคาของ�ษนคอา

และมีการออก�ษนคอาไมาก่ีรกาน �ำา�รนบ Samsung ใ!อกลยกทธ์ในการออก

�ษนคอา�ลายรกานและครอบคลกมล้กคอาทนหง�มด �ากนนบยอดขายเปน็$ำานวน

เครอ่อง Samsung อา$ทำาไดอดีกวาา Apple  ในขณะที่ Apple มีความ

�ามาร�ในการทำากำาไรที่ดี และบรษ�นทฯ พยายามที่$ะเรียนร้อกลยกทธ์นีห 

      

     �ำา�รนบกลยกทธ์ของบรษ�นทฯนนหนใ�อความ�ำาคนญกนบการศึก�า  ซ่ึง

บรษ�นทมีรอาน U-Store มากที่�กดในค้าแขาง 4 ราย บรษ�นทฯเ!อ่อวาาการปล้ก

Hังคนเพอ่อใ�อเ!อ่อในเรอ่องใดเรอ่อง�นึ่งควรปล้กHัง�นหงแ�าที่ยนงเปน็นนกศึก�า

กาอนที$่ะเป็น�้อใ�ญา  Apple  $ึงมีนโยบายราคา�ำา�รนบนนกศึก�า เพออ่ใ�อ
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ชื่อ ข้อแนะนํา/ข้อซนกถาม/คําช่นแจง

นนกศึก�า�ษดกนบการใ!อ�ษนคอาที่ดี �ษนคอาที่มีมา�รฐานใ�มา ซ่ึง$ะ!าวย�รอาง

�าวนแบางการ�ลาดของบรษ�นทฯในอนาค�  ซ่ึง�อดคลอองกนบกลยกทธ์ของ

Apple  

นาง�าว!นษ�า มกททา�น��ากร

�้อรนบมอบฉนนทะ

       มีโอกา�ที่บรษ�นทฯ$ะไมาไดอรนบการ�าอ�นญญากนบ Apple มากนออย

อยาางไรและมีโอกา�ที่ค้าแขางรายใ�มา$ะเขอามาเป็น�นวแทน$ำา�นาาย

Apple �รออไมา

นายมษนทร์ อษงคธเนศ

กรรมการ  และประธานกรรมการ

บรษ�าร

 ● Apple  ทำาการ�าอ�นญญากนบบรษ�นทฯมา�ลอดเปน็ระยะเวลา

มากกวาา 10  ป% นอก$ากนนหนบรษ�นทฯยนงเป็นค้าคอาที่มีคกณ�มบน�ษ�ามที่

Apple �อองการ 

   ● กลยกทธใ์นการเลออกเปิดรอานคอาของ Apple $ะไมามีรอาน Apple

ประเภทเดียวกนนอย้าในศน้ย์การคอา�รอออาคาร�ำานนกงานทีเ่ดียวกนนและ$ะ

ใ�อ�นวแทน$ำา�นาายที่มคีวามเกางในพอหนทีป่ระเภทนนหนๆเปน็�้อเปิดรอานคอา

ทำาใ�อค้าแขางรายใ�มาที$่ะเขอามาเป็นไปไดอยาก 

เมอ่อไมามีคำา�าม�รออขออเ�นอแนะใดๆ $าก�้อ�ออ�กอนแลอว ประธาน$ึงไดอกลาาวปิดการประ!กม�ามนญ�้อ�ออ�กอนประ$ำาป%

2557 และขอบคกณ�้อ�ออ�กอนและ�้อเก่ียวขอองทกกทาานทีไ่ดอ�ละเวลามาเขอาราวมประ!กม พรออมทนหงเ�นอแนะขออคษดเ�็นอนนเป็นระโย!น์

�าอบรษ�นท

ปิดประ!กมเวลา 15.30 น.

ลง!อ่อ                                         

(นายธรีะ อภนยวงศ์)

ประธานที่ประ!กม

ลง!อ่อ      

(นายพรีะพล อำาพนน)

เลขานกการบรษ�นท

puNG P@Y
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