บริษัท ไอที ซิตี ้ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ 11 เมษำยน 2561
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
67 ราย นับจานวนหุ้นได้ 184,509,975 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 64.4241 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุม นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม นายชาญชัย บุณยสุรกุล
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมและก่อนที่จะเข้ 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
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(8)
เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
กรรมาการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9)
นายวิชิต
ญาณอมร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
(1)
นายกาธร
พูนศักดิ์อดุ มสิน กรรมการ
(2)
นายดาเนิน
แก้ วทวี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการเข้ าร่ วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 82 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่น ๆ ดังนี ้
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(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

เพื่ อความเข้ าใจตรงกัน ในการประชุมและลงมติในแต่ล ะระเบี ย บวาระของการประชุม ประธานฯ ได้ แจ้ ง
แนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สรุ ปดังนี ้
2.1

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ

2.2

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

2.3

ในกรณี ที่ ไม่มีผ้ ูถือหุ้น หรื อไม่มีผ้ ูรับ มอบฉัน ทะรายใด แสดงความเห็น คัดค้ าน “ไม่เห็ นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” (ยกเว้ นการงดออกเสียงของผู้มีส่วนได้ 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 องออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ ได้ รับแจกจากเจ้ าหน้ าที่ ตอนลงทะเบี ยนเข้ าร่ วม
ประชุม และส่งบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อรวบรวมคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่
“ไม่ เห็ น ด้ วย” และ “งดออกเสี ย ง” ดังกล่าวไปหัก ออกจากจ านวนเสี ย งทัง้ หมดที่ เข้ าร่ วมประชุ ม
จานวนเสียงส่วนที่ เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ ลงคะแนน “เห็นด้ วย” ในวาระนัน้ ๆ และถ้ ามี
คะแนนเสียงที่ “เห็นด้ วย” มีจานวนมากกว่าตามที่กฎหมายกาหนดในแต่ละวาระ ให้ ถือว่าที่ประชุม
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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วำระที่ 1

พิจำรณำรั บรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุมพิ จารณารั บ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึง่ ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1) บริ ษัทได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด และมีการเผยแพร่ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.itcity.co.th) ภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้ นาขึ ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
เพื่ อ เปิ ดเผยแก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นและนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปแล้ ว ปรากฏว่ า ไม่ มี ผ้ ู ใดคั ด ค้ านหรื อ ขอแก้ ไข ซึ่ ง ทาง
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน

วำระที่ 2

184,509,975
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจำรณำรั บทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2560
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อานวยการ ได้ กล่าวรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ประจาปี 2560 โดยสรุ ปว่า
เหตุที่กาไรของบริ ษัท ฯ ในปี 2560 สามารถทาได้ มากกว่าปี 2559 มาจากหลายปั จจัย ปั จจัยแรกเกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงความนิยมของผู้บริ โภคจากคอมพิวเตอร์ มาเป็ นโทรศัพท์มือถือ และด้ วยเหตุของขนาดสินค้ ามือ
ถือมีขนาดเล็ก เป็ นผลให้ บริ ษัทสามารถลดขนาดพื ้นที่ของแต่ละสาขา ช่วยให้ คา่ ใช้ จ่ายในส่วนของค่าเช่าต่อ
ยอดขายลดลง การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงานให้ ดียงิ่ ขึ ้นและ margin ที่เพิ่มขึ ้น จึงทาให้
บริ ษัทมีกาไรเพิ่มมากขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2559
ในปี 2561 นัน้ บริ ษัทคาดว่ายอดขายจะเติบโตขึ ้น จากการทีบ่ ริ ษัทให้ ความสาคัญในการเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายสินค้ าทังแบบออนไลน์
้
และออฟไลน์ การขายอุปกรณ์ GAMING หรื อสินค้ าประกอบประเภท DIY
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถทากาไรจากการขายสินค้ าได้ มากขึ ้น
นำยณรงค์ หวังเจริญวงศ์ (ผู้ถอื หุ้น)
ได้ กล่าวชมเชยคณะกรรมการบริษัทที่สามารถดาเนินธุรกิจทากาไรให้ กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา และได้
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สอบถามเพิม่ เติมถึงที่มาของกาไรที่เพิ่มขึ ้นว่าเป็ นกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นที่คา่ เงินบาทแข็งขึ ้นหรื อไม่
นำยเอกชัย ฯ ได้ ชีแ้ จงว่ ำ
กาไรที่เพิ่มขึ ้นไม่เกี่ยวกับค่าเงินเนื่องจากบริ ษัทสัง่ ซื ้อสินค้ าในประเทศเป็ นส่วนใหญ่
ต่างประเทศบริ ษัทจะใช้ Forward contact

การสัง่ ซื ้อจาก

นำยณรงค์ ฯ
ได้ สอบถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลัง (stock) ของบริ ษัทเนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทเป็ น
สินค้ าที่ล้าสมัยรวดเร็ว
นำยเอกชัย ฯ ได้ ชีแ้ จงว่ ำ ค
บริ ษัทมีนโยบายในการตังส
้ ารองสินค้ าคงเหลือล้ าสมัยที่เด่นชัดและค่อนข้ างเข้ มงวด
stock แค
นำยชัยพงศ์ คำระวะวัฒนำ
1. ขอทราบกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายสินค้ าประเภท GAMING
2. Margin ที่เกิดจากกระแสของ Bit Coin หรื อจากการขายการ์ ดจอในปี นี ้จะเป็ นอย่างไร
3. บริ ษัทมีนโยบายทีจ่ ะร่วมกับ operator ในการจาหน่าย smart phone และแนวโน้ มในการเปิ ด smart
phone shop
นำยเอกชัย ฯ
กระแส Bit Coin มีสว่ นช่วยให้ มีการซื ้อคอมพิวเตอร์ และการ์ ดจอเพิ่มมากขึ ้น แม้ ปัจจุบนั กระแสนี ้จะไม่คกึ คัก
เหมือนในอดีต แต่บริษัทมีการเตรี ยมการเพิ่มยอดขายจากการกระแสความต้ องการใหม่ ๆ ที่มเี ข้ ามาต่อเนื่อง
บริ ษัท ฯ มีนโยบายที่จะหาโอกาสร่วมกับ operator ในการจาหน่าย smart phone และมีแนวโน้ มในการที่จะ
เปิ ด smart phone shop ด้ าน Gaming บริ ษัท ฯ จะเพิม่ พื ้นที่ขายและบุคลากรเพื่อเพิ่มยอดขาย
นอกจากนี ้ บริ ษัท ฯ ยังให้ ความสาคัญในการประกอบธุรกิจด้ วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บริ ษัท ฯ ยึดมัน่ ใน
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และได้ มีบทกาหนดโทษสาหรับกรณีที่ผ้ ปู ฏิบตั ิละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายที่กาหนดไว้
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นำยณรงค์ ฯ
สอบถามเรื่ องโครงการรับซื ้อหุ้นคืน
นำยเอกชัย ฯ
บริ ษัทฯ ได้ รับซื ้อหุ้นคืนโดยไม่มกี ารจาหน่าย และบริ ษัท ฯ ได้ ดาเนินการลดทุนหุ้นที่รับซื ้อคืนเรี ยบร้ อยแล้ ว

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2560
ตามที่เสนอ
วำระที่ 3

พิจำรณำและอนุมัตงิ บแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรั บรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถื อ
หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม
มติท่ ีประชุ ม ที่ ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุน เบ็ดเสร็ จ สาหรั บ รอบปี บัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ ผ่านการตรวจสอบรั บรองจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน

วำระที่ 4
2560

184,509,975
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจำรณำและอนุมัตกิ ำรจ่ ำยเงินปั นผล สำหรั บผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ประธาน ฯ ได้ ชี ้แจงว่า จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่
ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้ จานวน 5,002.01 ล้ านบาท และมีกาไรตามงบการเงินประจาปี 2560 จานวน
63.38 ล้ านบาท และตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไร
เท่านัน้
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ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาทต่อหุ้น (สิบแปดสตางค์) สาหรับหุ้นจานวน 286,398,859
หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 51,551,794.62 บาท เป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร ซึง่ เป็ นกาไรที่
เสีย ภาษี นิ ติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัท ที่ มีรายชื่ อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 9
พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ้อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเท่ากับร้ อย
ละ 81 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ตาม
รายละเอียดที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน
วำระที่ 5

184,509,975
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุมนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่
ดีของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะออกจากห้ องประชุม และ นาย
มินทร์ อิงค์ธเนศ นายเธียรชัย ศรี วิจิตร นายสุจินต์ จิตรยรรยง และนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ได้ ออก
จากห้ องประชุมแล้ ว
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออก
จากตาแหน่งอย่างน้ อยหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) และในปี นี ้กรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามกาหนดวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในครัง้ นี ้มี
รายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
2. นายเธียรชัย ศรี วิจิตร
กรรมการ
3. นายสุจินต์ จิตรยรรยง
กรรมการ
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
กรรมการ
ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ ครบวาระต้ องออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทจานวน 3 คน ดังต่อไปนี ้ คือ
1. นายเธียรชัย ศรี วิจิตร
กรรมการ

-6-

2. นายสุจินต์ จิตรยรรยง
กรรมการ
3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
กรรมการ
ไม่ประสงค์จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ประธาน ฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า นายนรวัฒน์ สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ได้ รายงานคณะกรรมการบริ ษัทว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาผู้ที่
จะดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระว่าได้ พิจารณาคุณสมบัติของ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ซึง่

ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ แล้ วเห็นว่าเป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามประการใด และไม่ได้ ประกอบกิจการใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการ
ใดที่มีสว่ นแข่งขันกับการดาเนินงานของบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึง
เห็นสมควรเสนอให้ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ได้ รับการพิจารณาเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่
และได้ พิจารณาสรรหาบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระและไม่
ประสงค์จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งดังกล่าวข้ างต้ น ดังนี ้
1.นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
2.นายปริ ญญา ภาจิตรยรรยง
3.นายพิภพ โชควัฒนา

ดารงตาแหน่งแทน นายเธียรชัย ศรี วิจิตร
ดารงตาแหน่งแทน นายสุจินต์ จิตรยรรยง
ดารงตาแหน่งแทน นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

รายละเอียดประวัติกรรมการทัง้ 4 คน ปรากฎตามที่ได้ เสนอผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นายสุวฒ
ั น์ พานิ ชภักดี ได้ แจ้ งต่อที่ ป ระชุม ว่า ตามพระราชบัญ ญั ติบ ริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กาหนดห้ ามมิให้ กรรมการของบริ ษัทประกอบกิจการ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อเป็ น
หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนมีมติแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าว ซึง่ กรรมการที่ดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกับบริ ษัทคือ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ปั จจุบันดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เอสวีโอเอ
จากัด (มหาชน) (เอสวีโอเอ) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจาหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับบริ ษัท แต่เอสวีโอเอและบริ ษัทมีกลุ่มลูกค้ าคนละกลุ่มกัน กล่าวคือ
เอสวีโอเอจะมุ่งเน้ นจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าที่เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ แต่บริ ษัทจะเน้ นการค้ าปลีกเป็ นหลัก
นอกจากกลุ่มลูกค้ าที่แตกต่างกันแล้ ว ลักษณะสินค้ าและการให้ บริ การระหว่างเอสวีโอเอและบริ ษัทจะ
แตกต่างกัน คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การที่นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอสวีโอเอ นัน้ จะไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการของบริ ษัทแต่อย่างใด
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นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท และปรากฏว่า ไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิเลือกตังนายมิ
้
นทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการที่ครบวาระ
กลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ และมีมติอนุมตั ิเลือกตัง้ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายปริ ญญา ภาจิตรยรรยง และ นายพิภพ โชควัฒนา ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
วาระต้ องออกจากตาแหน่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคลดังนี ้
(1) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน

184,509,975
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

(2) นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
เห็นด้ วย จานวน
184,509,975
ไม่เห็นด้ วย จานวน
0
งดออกเสียง จานวน
0
บัตรเสีย จานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

(3) นายปริ ญญา ภาจิตรยรรยง
เห็นด้ วย จานวน
184,509,975
ไม่เห็นด้ วย จานวน
0
งดออกเสียง จานวน
0
บัตรเสีย จานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

(4) นายพิภพ โชควัฒนา
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
เสียง

184,509,975
0
0
0
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วำระที่ 6 พิจำรณำและอนุมัตกิ ำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ประธานฯ ได้ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ดาเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับ
ปี 2561 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย และข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาด
และลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังผลส
้ ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริ ษัทกาหนดนันอยู
้ ่ในอัตราใกล้ เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 โดยให้ จ่ายในรู ปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุมในอัตรา
เดียวกับปี ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)
(2)

ค่าตอบแทนสาหรับประธานกรรมการ ซึง่ ปฏิบตั ิงานประจาเป็ นเงิน 273,488 บาท ต่อเดือน ซึง่
เท่ากับจานวนเงินที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2560
ค่าตอบแทนสาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอื่น ๆ
เท่ากับจานวนเงินที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2560 ดังนี ้

ค่ ำตอบแทน
กรรมกำรต่ อ
เดือน

ค่ ำตอบแทน
กรรมกำร
ตรวจสอบต่ อ
เดือน

ค่ ำเบีย้ ประชุม
(บำท/ครั ง้ ละ)

รวมจำนวน
เงิน

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

30,000.-

20,000.-

-

50,000.-

กรรมการตรวจสอบ

30,000.-

10,000.-

-

40,000.-

กรรมการ

30,000.-

-

-

30,000.-

ประธานคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน

-

-

6,250

-

กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

-

-

5,000

-

อนึง่ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ได้ เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่งกรรมการ
เนื่องจากเป็ นพนักงานประจาของบริ ษัท
สาหรับประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
ประจาตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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นายกมล จันทิมา
ได้ เสนอไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เนื่องจากได้ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิงานประจาเป็ นรายเดือนแล้ ว
ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ไม่ ได้ รั บ
ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรื อเบี ้ยประชุมตามรายละเอียดที่กาหนดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับ
ปี 2561 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี ที่ผ่านมา ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน
วำระที่ 7

184,509,975
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจำรณำและอนุมัตกิ ำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำสอบบัญชี
ประธานฯ ได้ เสนอว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดย
พิจารณาจากความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี แล้ ว มีความเห็นและ
เสนอให้ แต่งตัง้
นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรื อ

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรื อ

นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

จากบริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทสาหรั บปี 2561 และเสนอให้ พิจารณาค่า
สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2561 จานวน 1,359,500 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่า
สอบบัญชี สาหรับปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน

184,509,975
0
0
0
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เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
เสียง

วำระที่ 8

พิจำรณำและอนุมัตกิ ำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
ประธานฯได้ เสนอว่า สืบเนื่ องจากคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการ
แก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ให้
ยกเลิกมาตรา100แห่งพระราชบัญบัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทได้ มีการกาหนดเรื่ องดังกล่าวไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึง
ต้ องขอแก้ ไขข้ อบังคับให้ สอดคล้ องกับที่กฎหมายกาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อบังคับเดิม
“ ข้ อ 36 คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ การประชุมเช่น
ว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวัน
สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดเข้
้
าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยใน
หนังสือร้ องขอนันจะต้
้ องระบุวา่ ให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ ชดั เจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุม
ภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ”
ข้ อบังคับที่ขอแก้ ไข
“ ข้ อ 36. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ การประชุมเช่น
ว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวัน
สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลาย
คนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดเข้ า ชื่อกันทา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้ องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
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ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น ผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึ่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่ บังคับไว้ นนั ้ จะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคข้ างต้ น และให้ ถือว่า
เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุม โดยบริ ษัท ต้ องรั บ ผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายอัน
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร ทังนี
้ ้ หากจานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่ กาหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึ่งเป็ นผู้ร้องขอให้
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นัน้ จะต้ องร่ วมกันรั บ ผิ ดชอบชดใช้ ค่าใช่จ่ายที่ เกิ ดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท ”
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 36 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน
วำระที่ 9

184,509,975
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯ ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรื อเสนอความเห็นเรื่ องใดหรื อไม่
และปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อเสนอความเห็น
ประธาน ฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น

ลงชื่อ

นายกมล

ลงชื่อ

นายชาญชัย บุณยสุรกุล
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จันทิมา

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริ ษัท

