บริษัท ไอที ซิตี ้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วันที่ 11 เมษายน 2560
ประชุม ณ ห้ อง ASIC ชัน้ 34 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ เลขที่ 900/9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนจานวน
84 ราย นับจานวนหุ้นได้ 209,158,437 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 59.86 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ครบเป็ นองค์ประชุม นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการ
บริ ษัทเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมและก่อ นที่จะเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ แนะนากรรมการและ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกคน ตลอดจนเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนได้ ทราบ ดังนี ้
1.

บริ ษัทมีกรรมการรวม 11 คน และมาเข้ าร่ วมประชุม 9 คน ดังนี ้
(1)
นายกมล
จันทิมา
ประธานกรรมการ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(2)
นายเธียรชัย
ศรี วิจิตร
กรรมการ
(3)
นายมินทร์
อิงค์ธเนศ
กรรมการ
(4)
นายเอกชัย
ศิริจิระพัฒนา กรรมการ
(5)
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
กรรมการ
(6)
นายสุจินต์
จิตรยรรยง
กรรมการ
(7)
นายนรวัฒน์
สุวรรณ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(8)
เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9)
นายดาเนิน
แก้ วทวี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
(1)
นายกาธร พูนศักดิ์อดุ มสิน
(2)
นายวิชิต ญาณอมร

กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่น ๆ ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2.

3.

นายสุวฒ
ั น์
พานิชภักดี
นายบุญเจิด
หาญวิชิตชัย
นางพันทิพา
ถิรกนกวิไล
นายชาญชัย
บุณยสุรกุล
นายวิชาติ
โลเกศกระวี
นางสาวมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท
รองกรรมการผู้อานวยการอาวุโส
รองกรรมการผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบการลงคะแนน
เสียงให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัท

เพื่อความเข้ าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม
แนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สรุ ปดังนี ้

ประธานฯได้ แจ้ ง

2.1

ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ

2.2

ก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน จะถามความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระการประชุมว่าจะ
แสดงความเห็น “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” หรื อ “เห็นด้ วย” ตามลาดับ

2.3

ในกรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อไม่มีผ้ รู ับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดค้ าน “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” (ยกเว้ นการงดออกเสียงของผู้มีสว่ นได้ เสีย) ให้ ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้ วย” หรื อ “อนุมตั ิ
เป็ นเอกฉันท์”

2.4

ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้น หรื อมีผ้ รู ับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดค้ าน “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออก
เสียง” จะต้ องออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับแจกจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียนเข้ าร่ วม
ประชุม และส่งบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อรวบรวมคะแนน บริ ษัทจะนาคะแน นเสียงที่
“ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม
จานวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้ วย” ในวาระนัน้ ๆ และถ้ ามี
คะแนนเสียงที่ “เห็นด้ วย” มีจานวนมากกว่าตามที่กฎหมายกาหนดในแต่ละวาระ ให้ ถือ ว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น “อนุมตั ิ”

2.5

ในวาระที่ 2 เป็ นวาระเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ประธานฯ ได้ ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม หรื อเสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด
ขอให้ แจ้ งชื่อและนามสกุลด้ วยทุกครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
ประธานฯ เริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคน
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และบริ ษัทได้ มีการเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.itcity.co.th)
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ตามที่
เสนอ

วาระที่ 2

เห็นด้ วย

ร้ อยละ

ไม่ เห็นด้ วย

ร้ อยละ

งดออกเสียง

ร้ อยละ

209,158,437

100

0

-

0

-

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
ประธานฯ ได้ เสนอผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 โดยสรุ ปว่า
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้ จานวน
4,998.47 ล้ านบาท และมีผลการดาเนินงานกาไรสาหรับปี 2559 จานวน 15.36 ล้ านบาท รายละเอียด
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทปรากฏตามรายงานประจาปี ซึง่ ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
(สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อานวยการเป็ นผู้ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อานวยการ ได้ กล่าวชี ้แจงผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 โดย
สรุ ปดังนี ้
รายได้ รวมปี พ.ศ. 2559 ใกล้ เคียงกับรายได้ รวมปี พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมบริ ษัท ฯ ประกอบธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก ในปี พ.ศ. 2559 รายได้ จากการขายคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน และแอ็กเซสเซอรี่
เติบโตเป็ นบวก แต่ยอดขายในหมวดอุปกรณ์ตอ่ พ่วง และหมวดสินค้ าอื่น ๆ กลับขายน้ อยลง มาร์ จิน
ในปี 2559 ต่ากว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ แต่อยู่ในระดับที่ดีกว่าปี
2558 สาหรับค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น
ประมาณ 5% เศษ จากกา รเปิ ดสาขาใหม่ และการตังส
้ ารองค่าซอฟท์แวร์ เป็ นสาคัญ โดยภาพรวม
บริ ษัท ฯ ยังสามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ ดี ในปี 2559 บริ ษัท ฯ ได้ รับส่วนแบ่งกาไรโดยรวมเป็ นบวก
จากบริ ษัทร่ วมทุน 3 บริ ษัท คือ บริ ษัท เอสพีวีไอ จากัด (มหาชน) บริ ษัท ทัช ปริ น้ ติ ้ง รี พบั ลิค จากัด
และ บริ ษัท ยูอิท๊อกซ์ จากัด สาหรับธุรกิจออนไลน์ นัน้ แม้ สดั ส่วนรายได้ จะยังไม่มาก แต่บริ ษัท ฯ
จะยังคงดาเนินธุรกิจออนไลน์ตอ่ ไป
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ในปี 2560 แม้ รายได้ รวมในไตรมาสแรก คาดว่าจะไม่ดีนกั ซึง่ เป็ นผลต่อเนื่องมาจากไตรมาสที่ 4
ของปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ฯ คาดว่า รายได้ รวมตลอดปี 2560 จะใกล้ เคียงกับปี 2559 มาร์
จิน คาดว่าจะมีโอกาสสูงขึ ้น ค่าใช้ จ่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นไม่มาก นอกจากนี ้ ส่วนแบ่งกาไรโดยรวม
จากบริ ษัทร่ วมทุน คาดว่าจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ จะทาให้ บริ ษัท ฯ มีผลการดาเนินงานที่คาดหวัง
ได้ วา่ จะดีขึ ้นได้ ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559
นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์ เลิศ (ผู้ถือหุ้น)
1. สอบถามเกี่ยวกับจานวนสาขาที่เปิ ดในปี 2559
2. เสนอให้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษัทพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการอื่น โดยได้ เปรี ยบเทียบ
ผลตอบแทนที่บริ ษัทเข้ าลงทุน ระหว่างบริ ษัทร่ วมทุนคือบริ ษัท เอสพีวีไอ จากัด (มหาชน) ซึง่ บริ ษัท
ได้ ใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง แต่ผลตอบแทนที่คอ่ นข้ างต่า รวมถึง บริ ษัท ยูอิท๊อกซ์ จากัด ซึง่ ผล
ประกอบการไม่คอ่ ยดี ในขณะที่บริ ษัทใช้ เงินลงทุนใน บริ ษัท ทัช ปริ น้ ติ ้ง รี พบั ลิค จากัด ไม่มาก
และด้ วยระยะเวลาอันสันยั
้ งได้ รับผลตอบแทนที่ดีกว่า
นายเอกชัย ฯ
จานวนสาขาที่เปิ ดในปี 2559 มีจานวน 11 สาขา แต่มีการปิ ดดาเนินการ 1 สาขา ดังนันในปี
้
2559 จึง
มีสาขาเพิ่มขึ ้น 10 สาขา
นายมินทร์ อิงค์ ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ ชแี ้ จงดังนี ้
ในระยะแรกที่บริ ษัทลงทุนในบริ ษัท เอสพีวีไอ จากัด (มหาชน) บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนในระดับที่ดี แต่
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสัง่ ซื ้อสินค้ าบางประการจากซัพพลายเออร์ จึงส่งผลกระทบกับ
ยอดขาย ทาให้ ผลตอบแทนที่ได้ รับลดลง ส่วนบริ ษัท ทัช ปริ น้ ติ ้ง รี พบั ลิค จากั ด นัน้ เป็ นธุรกิจการ
ให้ บริ การ ซึง่ ธุรกิจการให้ บริ การนันสามารถท
้
ากาไรได้ มาก เมื่อเทียบกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ สาหรับ
บริ ษัท ยูอิท๊อกซ์ จากัด นัน้ เป็ นธุรกิจ E-Commerce ในรู ปแบบของ Cross Border ภาพรวมของ
ธุรกิจ E-Commerce นัน้ ยังมีการแข่งขันที่สงู และยังยากที่จะทากาไร
นายกิตติศักดิ์ โภคา (ผู้ถือหุ้น)
1. ขอทราบแนวโน้ มของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของปี 2560
2. การลงทุนในซอฟท์แวร์ ใหม่
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นายเอกชัย ฯ
1. คาดว่าแนวโน้ มของค่าใช้ จ่ายในปี 2560 จะเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2559
2. บริ ษัทคาดว่าจะ ยังไม่มีการลงทุนในซอฟท์แวร์ ใหม่ในปี 2560
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการทางบ
แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญประจาปี ตามที่มาตรา 112
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด
ประธาน ฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผู้ตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษัทได้ ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานแล้ ว ปรากฏรายละเอียดใน
รายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบ รับรอง
จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว
เห็นด้ วย

ร้ อยละ

ไม่ เห็นด้ วย

ร้ อยละ

งดออกเสียง

ร้ อยละ

209,158,437

100

0

-

0

-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
ประธาน ฯ ได้ ชี ้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และ บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ
50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจกาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมี
อัตราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องนาเงินกาไรสุทธิจานวน
ดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดาเนินงานของบริ ษัทต่อไป
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จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้
จานวน 4,998.47 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิสาหรับปี จานวน 15.36 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการจัดสรรทุนสา รองตามกฎหมายไว้ ครบจานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว
ดังนัน้ จึงไม่ต้องตังส
้ ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
9 มีนาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันที่
คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ใน
อัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 13,975,954.36 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่
จัดสรร ซึง่ เป็ นกาไรที่เสียภาษี นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 30 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดย
กาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทังนี
้ ้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เท่ากับร้ อยละ 91 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัท
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตราหุ้นละ
0.04 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 13,975,954.36 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 9
พฤษภาคม 2560 ตามรายละเอียดที่นาเสนอ

วาระที่ 5

เห็นด้ วย

ร้ อยละ

ไม่ เห็นด้ วย

ร้ อยละ

งดออกเสียง

ร้ อยละ

209,158,437

100

0

-

0

-

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการกาหนด
ค่ าตอบแทนกรรมการ
5.1

การแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18. กาหนดว่าในการประชุม
สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึง่ ในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียง
ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) ซึง่ ในปี นี ้กรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท
ตามกาหนดวาระ มีดงั นี ้
1. นายกมล จันทิมา
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
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3. นายวิชิต ญาณอมร
4. เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3) และประธานฯ ได้
ชี ้แจงว่า คณะกรรมการ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะ
แต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทผ่านทางเวบไซต์ของบริ ษัท ตามที่ทางสานักงาน
คณะกรรมการ ก .ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย) ได้ พิจารณา
จากคุณสมบัติของกรรมการในด้ านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึง่ ต้ อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ค
วามสามารถ
ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์
กับบริ ษัท และกรรมการทัง้ 4 ท่าน ไม่เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามประการใด และไม่ได้ ประกอบ
กิจการใดๆ หรื อถือหุ้นในกิจการใดที่มีสว่ นแข่งขันกับการดาเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ รับการพิจารณา
เลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ประธาน ฯ ได้ ชี ้แจงว่า คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรแต่งตังกรรมการที
้
่
ครบวาระ 4 คนกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไป ดังนัน้ ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการผู
้
้ มีรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ น กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่
นายปรีชา ไชยวรรณ ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย (ผู้รับมอบฉันทะ)
สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
และขอทราบ
จุดเด่นของกรรมการอิสระที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของบริ ษัทที่ทาให้ บริ ษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระให้
กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
นายมินทร์ ฯ
กล่าวขอบคุณตัวแทนจากสมาคม ฯ ที่ให้ คาแนะนา
และได้ กล่าวชี ้แจงประสบการณ์และส่วน
สนับสนุนกิจการของบริ ษัทของกรรมการอิสระแต่ละท่านดังนี ้
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นายกมล จันทิมา เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์หลายด้ าน และท่านจะเป็ นผู้ทใี่ ห้ คาปรึกษา ตรวจทาน
ความถูกต้ องในเรื่ องกฎข้ อบังคับต่าง ๆ มีคณ
ุ ธรรมและปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างใกล้ ชิดกับพนักงาน
นายวิชิต ญาณอมร
เป็ นบุคคลที่มีความรู้ทางด้ านไอที และมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างเนื่องจากมี
ประสบการณ์การทางานกับสถาบันทางการเงินเป็ นระยะเวลานาน สามารถให้ คาปรึกษาและชี ้
ช่องทางโอกาสทางการค้ าให้ กบั บริ ษัท
เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต เป็ นผู้ก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยเอกชนชื่อดัง เป็ นบุคคลที่ใกล้ ชิดกลุม่ คนที่อยู่
ในวัยศึกษาเล่าเรี ยนมาตลอด จึงมีความเข้ าใจและความต้ องการของกลุม่ คนดังกล่าวในแต่ละ ยุค
สมัยจนถึงปั จจุบนั

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็ น
รายบุคคลดังนี ้
(1)

นายกมล จันทิมา
เห็นด้ วย

ร้ อยละ ไม่ เห็นด้ วย

209,158,437

100

0

ร้ อยละ งดออกเสียง ร้ อยละ
-

0

-

(2) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
เห็นด้ วย

ร้ อยละ ไม่ เห็นด้ วย

209,158,437

100

0

ร้ อยละ งดออกเสียง ร้ อยละ
-

0

-

(3) นายวิชิต ญาณอมร
เห็นด้ วย
209,158,337

ร้ อยละ ไม่ เห็นด้ วย

ร้ อยละ งดออกเสียง ร้ อยละ

99.9999

0.0001

100

0

-

(4) เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
เห็นด้ วย
209,158,337

ร้ อยละ ไม่ เห็นด้ วย

ร้ อยละ งดออกเสียง ร้ อยละ

99.9999

0.0001
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100

0

-

5.2

การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
และข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังผลส
้ ารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว พบว่าค่าตอบแทน
กรรมการที่บริ ษัทกาหนดนันอยู
้ ่ในอัตราใกล้ เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี ้
1) ค่าตอบแทนสาหรับประธานกรรมการซึง่ ปฏิบตั ิงานประจา เป็ นเงินจานวน 273,488 บาท
ต่อเดือน ซึง่ เท่ากับจานวนเงินที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2559
2) ค่าตอบแทนสาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษัท
ซึง่ เท่ากับจานวนเงินที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2559 ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ ค่ าตอบแทนกรรมการ
รวมจานวนเงิน
บริษัทต่ อเดือน
ตรวจสอบต่ อเดือน
ประธานกรรมการ

30,000

20,000

50,000

กรรมการตรวจสอบ

30,000

10,000

40,000

กรรมการ

30,000

-

30,000

ตรวจสอบ

อนึง่ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ได้ เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่ง
กรรมการ เนื่องจากเป็ นพนักงานประจาของบริ ษัท
สาหรับประธานกรรมการได้ รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานประจาตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
3) ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นดังนี ้
i.
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้ รับค่าเบี ้ยประชุม
ครัง้ ละ 6,250 บาท
ii.
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้ รับค่าเบี ้ยประชุม ครัง้ ละ 5,000
บาท
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ทังนี
้ ้ นายกมล จันทิมา ได้ เสนอไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เนื่องจากได้ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริ ษัทในการ
ปฏิบตั ิงานประจาเป็ นรายเดือนแล้ ว
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า กรรมการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ลงคะแนนอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการมีจานวน 10,395,242 เสียง
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น ดังนี ้

วาระที่ 6

ได้ งดออกเสียง

มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ

เห็นด้ วย

ร้ อยละ

ไม่ เห็นด้ วย

ร้ อยละ

งดออกเสียง

ร้ อยละ

198,763,195

95.0300

0

-

10,395,242

4.9700

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ .ศ. 2535
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีทกุ ปี
ในการแต่งตังสามารถแต่
้
งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ
. 44/255 6 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ออก
หลักทรัพย์ กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่
มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชี แห่งใหม่ บริ ษัท
สามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
ประธานฯ ได้ เสนอว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังนายวิ
้
ชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอ นุญาตทะเบียนเลขที่ 4451และ/
หรื อนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรื อ นางสาวกมล
ทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2560 กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี รวมทังสิ
้ ้นเป็ นจานวนเงิน 1,359,500
บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกาหนดค่า
สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,359,500 บาทต่อปี

วาระที่ 7

เห็นด้ วย

ร้ อยละ

ไม่ เห็นด้ วย

ร้ อยละ

งดออกเสียง

ร้ อยละ

209,158,437

100

0

-

0

-

พิจารณาและอนุมัตโิ ครงการซือ้ หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ของบริษัท
ประธานฯ ได้ แจ้ งว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจานวน 267.72
ล้ านบาท (สุทธิจากทุนสารองตามกฎหมายจานวน 36.68 ล้ านบาท) ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดประโยชน์แก่
บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้ บริ ษัทซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทาง
การเงินของบริ ษัท โดยมีวงเงินไม่เกิน 252,000,000 บาท โดยมีราคาที่จะเสนอซื ้อคืน 4.00 บาทต่อหุ้น
คิดเป็ นจานวนหุ้นที่จะซื ้อคืนไม่เกินจานวนหุ้น 63 ล้ านหุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 18.03 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เนื่องจากการซื ้อหุ้นคืนครัง้ นี ้ จะเป็ นการซื ้อหุ้นคืนในจานวนที่เกินกว่าร้ อยละ
10 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้ อง
ดาเนินการซื ้อจากผู้ถือหุ้นเป็ นการทัว่ ไป (General Offer) โดยข้ อมูลเบื ้องต้ นของการซื ้อหุ้นคืนของ
บริ ษัทปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5 (โครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน)
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและ อนุมตั ิโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงินของบริ ษัท
รวมทังเห็
้ นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ บุคคล หรื อ
คณะบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ในคาเสนอ
ซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็ นการทัว่ ไป เช่น เวลา สถานที่ และ วิธีการแสดงเจตนาขายหุ้นคืนแก่บริ ษัทฯ
การส่งมอบใบหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น และวิธีการชาระเงินค่าหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ
ในโครงการซื ้อหุ้นคืนตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขดั แย้ งกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์และระเบียบ
ข้ อบังคับของ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลา ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
นายกมลฯ ประธานกรรมการได้ ขอให้ นายเอกชัย ฯ กล่ าวสรุ ปประเด็นการรับซือ้ หุ้นคืนของบริษัท ฯ
นายเอกชัย ฯ ได้ กล่าวสรุปประเด็นการซื ้อหุ้น ดังนี ้ สืบเนื่องจากบริ ษัทมีสภาพคล่องสูง การดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ฯ เป็ นแบบซื ้อเชื่อ ขายสด การลงทุนในแต่ละโครงการที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตคาดว่าจะใช้ เงินไม่มาก
บริ ษัทจึงเห็นสมควรรับซื ้อหุ้นคืน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
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นางสุธาทิพย์ เตชะชาคริต ผู้ถอื หุ้น
ได้ แสดงความเห็นว่าการรับซื ้อหุ้นคืน จะทาให้ กระแสเงินสดลดลง ซึง่ อาจส่งผลต่อศักยภาพในการขอกู้ยืม
เงินกับสถาบันทางการเงิน และบริ ษัทควรเก็บเงินสดไว้ เพื่อลงทุนในโครงการใหญ่ในอนาคต
นายกิตติศักดิ์ โภคา (ผู้ถอื หุ้น)
1. ภายหลังการซื ้อหุ้นคืน บริ ษัทจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนหรื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีรับซื ้อหุ้นคืนไม่ครบ ทางบริ ษัทจะทาอย่างไร
นายมินทร์ ฯ
ได้ กล่าวชี ้แจงข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ( นางสุธาทิพย์ ฯ ) ว่าบริ ษัทประกอบธุรกิจโดยการสัง่ ซื ้อสินค้ าเป็ น
เครดิต ในขณะเดียวกั น การขายสินค้ าบริ ษัทขายเป็ นเงินสด ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีเงินสดหมุนเวียนตลอด โอกาส
ที่จะขาดสภาพคล่องนันน้
้ อยมาก
นายมินทร์ ฯ ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายกิตติศกั ดิ์ ฯ ) บริ ษัทมีแผนที่จะลดทุน แต่ถ้าราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี บริ ษัทอาจจะพิจารณาขายหุ้นดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะ
พิจารณาโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ ส่วนกรณีที่รับซื ้อหุ้นคืนไม่ครบนัน้ บริ ษัทจะ
พิจารณาเมื่อทราบผล
นายธีรชาติ กิจรุ่ งเรืองไพศาล (ผู้ถอื หุ้น)
ได้ สอบถามว่าบริ ษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะร่วมขายหุ้นหรื อไม่ ซึง่ ถ้ าขายจะมี
ผลต่อสัดส่วนการขายของผู้ถือหุ้นรายอื่น
นายมินทร์ ฯ
ปั จจุบนั เอสวีโอเอ ไม่มีนโยบายที่จะขายหุ้น

ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงินของบริ ษัท และการ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอ บหมายเป็ นผู้มีอานาจพิจารณา
กาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ในคาเสนอซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็ นการทัว่ ไป รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ใน
โครงการซื ้อหุ้นคืนตามที่เห็นเหมาะสม
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วาระที่ 8

เห็นด้ วย

ร้ อยละ

ไม่ เห็นด้ วย

ร้ อยละ

งดออกเสียง

ร้ อยละ

209,158,437

100

0

-

0

-

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นใดที่ต้องการสอบถามหรื อเสนอแนะก็ขอให้ เสนอในที่ประชุมได้
นายพงษ์ ชิต เหลืองธาดา ผู้ถอื หุ้น
ได้ สอบถามสาเหตุที่จานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยในวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ไม่ตรงกับ
จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
นายสุวัฒน์ พานิชภักดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ได้ ชี ้แจงว่าเนื่องจากกรรมการที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนันงดออกเสี
้
ยง
นายกิตติศักดิ์ โภคา (ผู้ถอื หุ้น)
สอบถามนโยบายการดาเนินกิจการในระยะเวลา 3 – 5 ปี ข้ างหน้ าของบริ ษัท
นายเอกชัย ฯ
นโยบายสาคัญในการดาเนินกิจการของบริ ษัทคือการสร้ างรายได้ ให้ เติบโตมากยิ่งขึ ้น ด้ วยกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์
นายกิตติศักดิ์ โภคา (ผู้ถอื หุ้น)
เสนอแนะให้ ทางบริ ษัทร่วมงาน Opportunity Day
นายสุรินทร์ ฯ
เสนอแนะให้ บริ ษัทหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ ให้ ความสาคัญกับการให้ บริ การ การใช้ พื ้นที่ให้ เป็ นประโยชน์
โดยการนาธุรกิจใหม่ ๆ เข้ ามา
นายเอกชัย ฯ
ขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับคาเสนอแนะ
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ประธาน ฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่ วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 15.55 น.
ลงชื่อ นายกมล จันทิมา
ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ นายชาญชัย บุณยสุรกุล
เลขานุการบริ ษัท
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