
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)    I   11

สิ่งที่แนบมาด้วยล�าดับที่ 1

 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560
บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34
อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 900/9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เริ่มการประชุม		เวลา	14.00	น.

นางสาวศันษนีย์  โหรานิคม  เลขานุการบริษัท  กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 

ของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPVI”) ซึ่งก�าหนดวันและก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 20 ราย นับเป็นจ�านวนหุ้น 72,977,602 หุ้น

ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ 33 ราย นับเป็นจ�านวนหุ้น 153,494,190 หุ้น

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 53 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 226,471,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.62 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย

แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ�านวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 สามารถเริ่มด�าเนินการประชุมได้

เลขานุการบริษัท แนะน�ากรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

ตามล�าดับดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

  และกรรมการผู้จัดการ

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

  และผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ

6. นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7.  นางสุษมา รัติวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ
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ผู้บริหารของบริษัทฯ	ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอุษณีย์  รัตนไพฑูรย์  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายวิชาติ โลเกศกระวี   จากบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวศุภาวีร์ มหาวรสินธรณ์ 

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุม และลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงแนวทางและวิธี

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1.  บริษัทฯ ใช้ระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด

2. ผูถ้อืหุน้ทีม่าด้วยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ ทีไ่ด้รบัมอบฉนัทะให้ออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุจะได้ รบัแจกใบลงคะแนน

เป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยที่ผู้ถือ

หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล�าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น   ซักถามก่อน แล้วจึง

จะให้มีการลงมติส�าหรับวาระนั้นๆ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสงความเห็นขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล กรณีที่เป็น

ผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อ นามสกุลของผู้รับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง

4. บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

• ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฎที่หน้าจอเพื่อแสดงให้

ผูถ้อืหุน้ทกุท่านทราบ ทัง้นีก้ารลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน ขอให้ผูถ้อืหุน้กาเครือ่งหมายลงในช่องให้ชดัเจน พร้อม

ลงชื่อในบัตรลงคะแนน มิฉะนั้นจะเป็นบัตรเสีย 

• ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกา

เครือ่งหมายลงในช่องไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง พร้อมลงชือ่ในบตัรลงคะแนน และให้ยกมอืขึน้ จากนัน้จะมเีจ้าหน้าที่

เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อน�ามาค�านวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ

• บริษัทฯ จะน�าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 

และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

• ส�าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบ

ฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

5. ส�าหรับ วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ�าปี 2560 บริษัทฯ จะท�าการเก็บบัตรลงคะแนน

เสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน ไม่แสดง

ความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย

6. ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ในครั้งนี้ มีหัวข้อวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ โดยแบ่งเป็น

• วาระพิจารณาเพื่อรับรอง 1 วาระ ได้แก่  วาระที่ 1

• วาระพิจารณาเพื่อรับทราบ 1 วาระ ได้แก่  วาระที่ 2

• วาระพิจารณาเพื่ออนุมัติ มี 6 วาระ ได้แก่  วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 8  

 โดยที่วาระที่ 9  เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดและไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ

ให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก 

ทั้งนี้จ�านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้า

มาประชุมเพิ่มเติม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น     บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับ

การคัดเลือกแต่อย่างใด

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่	1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2559

  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  

11 เมษายน 2559 โดยได้มีการจัดท�ารายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน 

นบัแต่วนัประชมุ พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.spvi.co.th) รายละเอยีดปรากฏตามส�าเนารายงานการ

ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

  ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขหรือไม่

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 

ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

 • เห็นด้วย 229,692,292 เสียง • งดออกเสียง 0 เสียง

 • ไม่เห็นด้วย 0 เสียง • บัตรเสีย 0 เสียง

	วาระที่	2	 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และรายงานประจ�าปี	2559

  ประธานฯ มอบหมายให้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปีตามเอกสารแนบ 2 ที่บริษัทฯ 

ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

  ผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดขายสินค้าลดลง 5% ส่วนใหญ่เป็นการ 

ลดลงจากสินค้าประเภท CPU, iPad, Apple watch เมื่อเทียบกับปี 2558 อันเนื่องจากช่วงปลายปีมีเหตุการณ์ที่ท�าให้

คนไทยเศร้าโศกเสียใจ ท�าให้ภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว

  ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีการขยายช่องทางการขายสินค้าผ่านทาง AIS Shop by Partner ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ 

ไวส์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด จ�านวน 3 สาขา บริษัทฯ ได้รับรายได้จากการขายสินค้า iPhone และการเปิดเบอร์โทรศัพท์

เคลื่อนที่ ซึ่งชดเชยรายได้แทนการจ�าหน่ายสินค้าในส่วนร้านค้า IT City ของปี 2558 ดังนั้นคาดว่าในปี 2560  

จะมีการขยายสาขาใหม่จ�านวน 6-7 สาขา 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจ�าปี 2559
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วาระที่	3	 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ	 ส�าหรับรอบปีบัญชี	 สิ้นสุดวันที	่	

	 31	ธันวาคม	2559

  ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู ้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป  

โดยนางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเสนอรายงาน

แบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

  ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,797.46 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 

มีรายได้รวม 1,871.67 ล้านบาท ลดลง 74.21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 3.96% บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารรวมทั้งสิ้น 220.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีมูลค่า 210.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.53 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนเพิ่มขึ้น 4.52% และบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2559 จ�านวน 5.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก�าไรสุทธิส�าหรับ 

ปี 2558 จ�านวน 8.69 ล้านบาท ลดลง 3.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 40.85% 

  ส�าหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 396.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2558 จ�านวน 35.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 8.27% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ได้แก่

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 16.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 14.14 ล้านบาท 

• เงินลงทุนชั่วคราว จ�านวน 88.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 15.15 ล้านบาท 

• สินค้าคงเหลือ จ�านวน 153.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 15.27 ล้านบาท 

• เงินลงทุนระยะยาว เพิ่มขึ้นจ�านวน 10.00 ล้านบาท จากปี 2558

  ส�าหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2559 จ�านวน 121.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 32.93 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนลดลง 21.38% เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าจ�านวน 110.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 32.72 ล้านบาท

  ส�าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท มีหุ้นสามัญจ�านวน 

400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ช�าระเต็มมูลค่าแล้วและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 39.81 ล้านบาท 

มีก�าไรสะสมทั้งสิ้น 36.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่จัดสรรแล้วจ�านวน 10.76 ล้านบาท และยังไม่จัดสรรจ�านวน 25.24 

ล้านบาท 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ของบริษัทฯส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

 • เห็นด้วย 229,692,389 เสียง • งดออกเสียง 0 เสียง

 • ไม่เห็นด้วย 0 เสียง • บัตรเสีย 0 เสียง
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วาระที่	4	 	พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลและ	การจดัสรรก�าไรสทุธเิป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย	ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานสิน้สดุ	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	พร้อมก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 ก�าหนดให้บริษัทฯ  

ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารอง 

จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

  บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล อย่างไร

กต็ามบรษิทัฯอาจจะก�าหนดให้การจ่ายเงนิปันผลมอีตัราทีน้่อยกว่าอตัราทีก่�าหนดข้างต้นได้ หากบรษิทัฯ มคีวามจ�าเป็น

ที่จะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุ พิจารณาอนมุัติจัดสรรก�าไรสุทธจิากผลการด�าเนนิงานปี 2559 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี คิดเป็นเงิน 256,811.88 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี 

ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท   

โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  

3 มีนาคม 2560 และก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2560

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย  

จ�านวนเงิน 256,811.88 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท คิดเป็นจ�านวน

เงิน 4,800,000 บาท โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และก�าหนด 

วันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียง ดังนี้

 • เห็นด้วย 229,997,490 เสียง • งดออกเสียง 0 เสียง

 • ไม่เห็นด้วย 0 เสียง • บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่	5	 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 

18 ก�าหนดว่าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสามของกรรมการ

ทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้

  1) นายสุจิน สุวรรณเกต    กรรมการอิสระ

  2) นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล  กรรมการ

  3) นายโสภณ อิงค์ธเนศ  กรรมการ

  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ 

คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด
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 • เห็นด้วย 229,202,398 เสียง • งดออกเสียง 500,000 เสียง

 • ไม่เห็นด้วย 0 เสียง • บัตรเสีย 300,092 เสียง

 • เห็นด้วย 196,508,490 เสียง • งดออกเสียง 33,494,000 เสียง

 • ไม่เห็นด้วย 0 เสียง • บัตรเสีย 0 เสียง

 • เห็นด้วย 230,002,490 เสียง • งดออกเสียง 0 เสียง

 • ไม่เห็นด้วย 0 เสียง • บัตรเสีย 0 เสียง

 • เห็นด้วย 165,047,440 เสียง • งดออกเสียง 64,955,050 เสียง

 • ไม่เห็นด้วย 0 เสียง • บัตรเสีย 0 เสียง

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และ

ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของกรรมการ

ที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฎในเอกสารเชิญประชุม 

ที่ส่งให้แล้ว

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

   1) นายสุจิน สุวรรณเกต

   2) นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

   3) นายโสภณ อิงค์ธเนศ

วาระที่	6	 พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ส�าหรับปี	2560

  ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับปี 2560   ซึ่งเท่ากับ

ค่าตอบแทนในปี 2559 ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทน

จากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจ�าของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

รับค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่ประชุมจ�านวน 5,000 บาท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจาก

เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

  มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแล้วมมีต ิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ที่มาประชุม อนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2560 ตามที่เสนอ ดังนี้
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วาระที่	7	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาในเรือ่งค่าสอบบญัชแีละคณุสมบตั ิ ในการตรวจสอบ 

เห็นว่า บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อ เสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ 

เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4604 

แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับปี 2560 เป็นจ�านวนเงิน 

1,100,000 บาท/ต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2559)

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความส�าคัญได้ ดังนี ้

  นายรวี พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นแต่ละ

รายการโดยเฉลี่ยประมาณ 10%และเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 20 บริษัทฯ ได้มีการต่อรองกับส�านักงานสอบบัญชีหรือไม่ 

  ประธานฯ กล่าวแจ้งว่า บริษัทฯ ได้ติดต่อให้ส�านักงานตรวจสอบบัญชี 3-4 แห่ง เสนอราคาค่าตรวจสอบบัญชี 

ซึ่งส�านักงานตรวจสอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้เสนอราคาต่อบริษัทฯ เนื่องจากมีปริมาณงานที่มากอยู่แล้วและบริษัทฯ  

ได้เจรจาค่าสอบบัญชีกับบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด แล้ว ซึ่งตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีใหม่ได้เพิ่มการ 

สอบทานรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 ประกอบกับค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีและสอบทานรายไตรมาสของ 

บริษัทฯ เป็นอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2556 ท�าให้หน้าที่ของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น จึงต้องท�าการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีตามล�าดับ

  เมือ่ไม่มคี�าถามหรอืข้อเสนอแนะใดๆ ในวาระนีแ้ล้ว ประธานฯ จงึขอเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับปี 2560 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง 

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

 • เห็นด้วย 230,003,490 เสียง • งดออกเสียง 0 เสียง

 • ไม่เห็นด้วย 0 เสียง • บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่	8	 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท	และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ	ข้อ	3	ของบริษัทฯ

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 33 เนื่องจากวัตถุประสงค์ ข้อดังกล่าว

ต้องขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจน�าเที่ยวแต่อย่างใด และ

ขอเชิญเลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงรายละเอียด

  นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม เลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แจ้งว่าวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทฯ ข้อ 33 ต้องได้รับอนุญาต

จากกรมการท่องเที่ยวและกีฬาก่อน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีความประสงค์ที่จะขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวและกีฬา  

จึงขออนุมัติในการยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้อ 33 “ประกอบกิจการน�าเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการน�าเที่ยวทุกชนิด”

  และขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ�านวน 56 ข้อ เป็น  

55 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อดังกล่าว
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 • เห็นด้วย 230,003,490 เสียง • งดออกเสียง 0 เสียง

 • ไม่เห็นด้วย 0 เสียง • บัตรเสีย 0 เสียง

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม  ประธานฯจึง

ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

วาระที่	9	 พิจารณาเรื่องอื่นๆ		(ถ้ามี)

 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

 อย่างไรก็ตาม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความส�าคัญได้ ดังนี้ 

  นายประพันธ์ เมืองวัน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ส่งหนังสือให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อสอบถามใจความ

โดยสรปุว่า ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิข้าร่วมเป็นพนกังานชัว่คราวหรอืพนกังานประจ�าของบรษิทัฯ ได้หรอืไม่ เช่น หากนายประพนัธ์ 

เมืองวัน ต้องการจะเป็นพนักงานชั่วคราวในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อท�างานตามค�าสั่ง ตาม

วัตถุประสงค์บริษัทข้อ 8 ข้อ 52 ข้อ 55 ข้อ 56 และข้ออื่นๆ ที่บริษัทฯ ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม ตามส�าเนารายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 หน้า 14-17 และหากนายประพันธ์ เมืองวัน มีความสามารถในการแต่งเพลงลูกทุ่ง ไทย

สากล เพลงสากลภาษาอังกฤษ บริษัทฯ จะรับเข้าท�างานหรือไม่

  ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการจัดหาบุคลากรหากมีต�าแหน่งงานว่าง จะเปิดรับเป็นการทั่วไป ซึ่งจะพิจารณา

ตามคุณวุฒิ ตามประสบการณ์ของผู้ที่เข้ามาสมัคร ถ้าผู้ถือหุ้นมีความสนใจสามารถยื่นข้อมูลเพื่อเสนอให้พิจารณาได้ 

แต่ทัง้นีผู้ถ้อืหุน้จะไม่มสีทิธพิเิศษหรอืฐานะใดทีพ่เิศษในการพจิารณา เนือ่งจากบรษิทัฯ เป็นบรษิทัมหาชนจะต้องพจิารณา

ตามกระบวนการของบริษัทฯ

  นายรวี พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงทุกปีและ

บริษัทฯ มีรายได้จากค่าบริการที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังมีจ�านวนสาขาที่น้อยกว่าคู่แข่งมาก อยากทราบว่าบริษัทฯ  

มีแผนธุรกิจในปี 2560 และปี 2561 อย่างไรที่ท�าให้ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น

 นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนธุรกิจส�าหรับปี 2560 ดังนี้

1. การขยายสาขา บริษัทฯ ให้ความสนใจในส่วนของภูมิภาคเป็นหลัก เพราะในกรุงเทพมหานครมีการแข่งขัน

ค่อนข้างสูงและจ�านวนร้านค้าของ Apple ซึ่งมีจ�านวนมากแล้ว ประกอบกับส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็น 

หัวเมืองรองมีแนวโน้มการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น  

2. การขยายช่องทางการขายสินค้าผ่านทางร้าน AIS Shop by Partner ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิการบริหารร้านค้า

จากบริษัท แอดวานซ์ ไวส์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด ที่จะมีจ�าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้ออื่นไม่เฉพาะแค่ iPhone 

ซึ่งจะมีราคาที่หลากหลายและลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป อีกทั้งร้านค้า AIS Shop by Partner มีลักษณะ

ร้านที่เทียบเท่ากับร้านของ AIS ที่สามารถรับช�าระเงินและค่าบริการต่างๆ เช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ  

มีสาขาแล้วจ�านวน 3 สาขา และก�าลังจะเปิดอีกจ�านวน 1 สาขา ภายในปี 2560

3. การขยายศูนย์บริการ iCenter เป็นการขยายในส่วนของการบริการ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้สินค้า Apple  

เช่น iPhone จ�านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่มารับบริการในศูนย์ซ่อมส่วนมากเกิดจากอุบัติเหตุการท�าหล่น 

ตก หรือตกน�้า บริษัทฯ จึงเน้นการขยายด้านการบริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
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4. wการขยายช่องทางด้านตลาดการศึกษา บริษัทฯ มีการเสนอโครงการเพื่อมุ่งเน้นไปในทางการศึกษาในด้าน

ของโรงเรียน เช่น โครงการ 1 คนต่อ 1 อุปกรณ์ (One to One Product) และเพื่อเป็นการปรับกลยุทธ์ในการ

แข่งขันของโรงเรียน 

  เมื่อไม่มีค�าถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 

2560 และขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุท่านทีไ่ด้สละเวลามาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้พร้อมทัง้เสนอแนะ

ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ 

(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม)

เลขานุการบริษัท
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