รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
บริษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน จํานวน 129 ราย นับจํานวนหุ้น
ได้ 194,810,265 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 68.0206 ของจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่จําหน่ายได้ แล้ วของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุม นายกมล
จันทิมา ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม และ นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
เปิ ดประชุมเวลา 14.10 น.
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมและก่อนที่จะเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ แนะนํากรรมการและผู้เข้ าร่วมประชุมทุกคน
ตลอดจนเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนได้ ทราบ ดังนี ้
1.

บริ ษัทมีกรรมการรวม 11 คน และมาเข้ าร่วมประชุม 11 คน ดังนี ้
1. นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
3. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการผู้อํานวยการ
4. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
กรรมการ
5. นายปริ ญญา ภาจิตรยรรยง
กรรมการ
6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน
กรรมการ
7. นายพิภพ โชควัฒนา
กรรมการ
8. นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกํ าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
9. นายดําเนิน แก้ วทวี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
10. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
11. นายสาธิต ปิ ติวรา
กรรมการอิสระ
กรรมการเข้ าร่วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ผู้เข้ าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี ้
1 นายสุวฒ
ั น์ พานิชภักดี
2 นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย
3 นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
4 นายโสภณ อิงค์ธเนศ
5. นางสาวสมลักษณ์ เธียรพจน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
รองกรรมการผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาดและผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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6. นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร
7. นายสราวุธ ไกรลาศศิริ
8. นายชาญชัย บุณยสุรกุล
2.

3.

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ทนายความหุ้นส่วน บริษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
เลขานุการบริ ษัท

เพื่อความเข้ าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม ประธานฯ ได้ แจ้ งแนวทางและ
วิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปดังนี ้
2.1

ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ

2.2

ก่อนที่ จะออกเสียงลงคะแนน จะถามความเห็น ของผู้ถือหุ้น ในแต่ละระเบียบวาระการประชุมว่าจะแสดง
ความเห็น “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” หรื อ “เห็นด้ วย” ตามลําดับ

2.3

ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นหรื อ ไม่ มี ผ้ ู รั บ มอบฉั น ทะรายใด แสดงความเห็ น คั ด ค้ าน “ไม่ เ ห็ น ด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” (ยกเว้ นการงดออกเสียงของผู้มีสว่ นได้ เสีย) ให้ ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้ วย” หรื อ “อนุมตั ิเป็ นเอก
ฉันท์”

2.4

ในกรณี ที่มีผ้ ูถือหุ้น หรื อมีผ้ ูรับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดค้ าน “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”
จะต้ องออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับแจกจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม และส่งบัตร
ลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อรวบรวมคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออก
เสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ าร่ วมประชุม จํ านวนเสียงส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ น
คะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้ วย” ในวาระนัน้ ๆ และถ้ ามีคะแนนเสียงที่ “เห็นด้ วย” มีจํานวนมากกว่าตามที่
กฎหมายกําหนดในแต่ละวาระ ให้ ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น “อนุมตั ิ”

ประธานฯ ได้ ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม หรื อเสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด ขอให้ แจ้ ง
ชื่อและนามสกุลด้ วยทุกครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
ประธานฯ เริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2562 โดยมีสําเนารายงานการประชุม ซึ่งได้ บันทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง โดยบริ ษั ทได้ จัดส่งสําเนา
รายงานการประชุมให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนด รวมถึงได้ เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.itcity.co.th) ภายในระยะเวลาที่
กําหนด เพื่อเปิ ดเผยแก่ผ้ ูถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม และปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อ
2

ขอแก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึง่ ทางคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2562
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถื อ หุ้น ที่ เข้ า ประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนน หากมี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่า นใดไม่เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสีย ง ให้ ทํ า
เครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังจากนันประธานฯ
้
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและมี ม ติ เป็ นเอกฉั น ท์ รั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2562 ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้ มีมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

194,591,664
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 นี ้ วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 เป็ นวาระ
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ หากเรื่ องในวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจะถือว่าเรื่ องอื่นๆ
ที่ได้ รับการอนุมตั ิไปแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ อง
ต่างๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญทัง้ หมดของ บริ ษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็ คชั่น อินเตอร์
แนชชั่นแนล จํากัด

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน
2562 ได้ มีมติให้ นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญ ทัง้ หมดของบริ ษั ท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ ม
คอนเน็คชั่น อินเตอร์ แนชชั่นแนล จํากัด (“CSC”) โดยบริ ษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นปั จจุบันของ CSC (“ธุ รกรรมการซือ้
หุ้น”) รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
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ผู้ถอื หุ้นปั จจุบัน

จํานวนหุ้นที่ถอื

ทุนชําระแล้ ว
(บาท)

1,399,998

139,999,800

นายพิชยั นีรนาทโกมล

1

100

นายคณภน ปิ ยะลักษณางกูร**

1

100

1,400,000

140,000,000

บริ ษัท ไบร์ ท แอนด์ โกรว์ จํากัด (B&G)*

รวม
หมายเหตุ

*น างก ม ล แ ก้ ว จิ น รั ต น์ มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ เป็ น บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย วโย งกั น กั บ น าย พิ ชั ย
นีรนาทโกมล ถือหุ้นร้ อยละ 90 ใน B&G
**นายคณภน ปิ ยะลักษณางกูร เป็ นบุตรเขยของนายพิชยั นีรนาทโกมล

โดยบริ ษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นใน CSC จํานวน 1,400,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
CSC ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะซื ้อหุ้นดังกล่าวในราคารวม 336,500,000 บาท (สามร้ อยสามสิบหกล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน) โดยจะชําระ
ค่าตอบแทนเป็ นเงินสดจํานวน 336,500,000 บาท (สามร้ อยสามสิบหกล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นปั จจุบนั ของ CSC
ณ วันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์
ณ วันทีบ่ ริ ษัทเข้ าทําธุรกรรมการซื ้อหุ้น ผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ CSC ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษัท อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นใน CSC แล้ ว นายพิชยั นีรนาทโกมล หนึ่งในผู้ขายหุ้นใน CSC ซึ่ง
เป็ นผู้ก่อตัง้ CSC และดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ CSC มากว่า 28 ปี จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทจํานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท มูลค่าทังสิ
้ ้นเท่ากับ
200,000,000 บาท ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 21.83 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท และจะเข้ า
ดํ ารงตํ าแหน่งเป็ น กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท (ตามนิ ย ามที่ สํ านัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) กําหนด) ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวด้ วย
อนึ่ง การเข้ าทําธุรกรรมการซื ้อหุ้นทังหมดใน
้
CSC เข้ าข่ายเป็ นรายการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมา
เป็ นของบริ ษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ”) ด้ วย
ซึง่ เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้ วยวิธีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์กําไรสุทธิของ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง (ไตรมาส
ที่ 2 ปี 2561 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2562) จากการดําเนินงานตามงบการเงินของบริ ษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผ่าน
การสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ วนัน้ เป็ นมูลค่าสูงสุด โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 69.22 ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มา
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หรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (มูลค่าเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 100) ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีการได้ มา
ซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในรอบหกเดือนที่ผา่ นมา ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ซึ่งกําหนดให้ บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบตั ิการต่าง ๆ
รวมถึงจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตามบัญชี 2) สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริ ษัทจะต้ องแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมและประโยชน์ของธุรกรรมการซื ้อหุ้น รวมถึงความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไข และ
ให้ คําแนะนําแก่ผ้ ถู ือหุ้นว่าควรอนุมัติรายการดังกล่าวหรื อไม่ คณะกรรมการจึงได้ แต่งตังบริ
้ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์
จํากัด ซึ่งเป็ นที่ป รึ กษาทางการเงิน ที่ได้ รับ ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดง
ความเห็นในเรื่ องดังกล่าว
ต่อมา ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ได้ รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัท โดยสรุปดังนี ้
ข้ อดีของการเข้ าทํารายการ
 เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์มือถือ
 บริ ษัทมีอํานาจต่อรองกับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ ้น
 บริ ษั ท ได้ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากความแข็ งแรงของโครงสร้ างทางการเงิ นในปั จ จุบัน เพื่ อขยายธุ รกิ จ จํ าหน่า ย
โทรศัพท์มือถือในอนาคต
ข้ อด้ อยของการเข้ าทํารายการ
 ผลกระทบจาก Control Dilution ที่ลดลง
จากรายละเอียดข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าควรอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
การพิจารณาอนุมตั ิขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
นายอมร โควานิชเจริญ (ผู้ถอื หุ้น)
เราต้ องออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อขายให้ คณ
ุ พิชยั ในสัดส่วนราคาประมาณ 200 ล้ านบาท แต่ในส่วนที่เราเอาเงินสดไป
ซือ้ CSC อยู่ที่ป ระมาณ 300 ล้ านกว่าบาท เท่ากับซื อ้ ไปในราคาเกื อบ 200 ล้ าน ซึ่งผลประกอบการของ CSC ในปี 2560
ค่อนข้ างดี แต่ในปี 2561 กําไรหายไปค่อนข้ างมาก และในส่วนของสินค้ าของ CSC เป็ นมือถือประมาณ 80% ซึง่ ท่านประธานฯ
ได้ นําเสนอว่าจะทําให้ เรามีอํานาจต่อรองกับแบรนด์ต่างๆ ได้ แต่หากในอนาคตยอดขายมือถือลดน้ อยลงเหมือนที่เกิดกับกรณี
ของคอมพิวเตอร์ มาแล้ ว รวมถึงดูจากแนวโน้ มที่กําไรของ CSC ลดน้ อยลง เป็ นห่วงว่าหลังจากที่เราซื ้อหุ้น ผลที่ได้ จะไม่ค้ มุ กับที่
ลงทุนไป นอกจากนี ้ บริ ษัทเองมีเปิ ดร้ านขายมือถือตามห้ างสรรพสินค้ าและทําได้ ดีพอสมควรอยู่แล้ ว อยากให้ พิจารณาต่อรอง
กับคุณพิชยั เรื่ องราคาการซื ้อขายหุ้น
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการผู้อาํ นวยการ)
ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2562 CSC มี 143 สาขา และ บริ ษัทมีทงหมด
ั้
130 สาขา โดย CSC จะเน้ นที่สนิ ค้ ามือถือเป็ น
หลัก และมีการรับบริ หารร้ านค้ าของแบรนด์ (brand shop) กล่าวคือ จะไม่ขายสินค้ ายี่ห้ออื่นนอกจากสินค้ าของแบรนด์นนด้
ั ้ วย
โดยประโยชน์ในทางธุรกิจที่ได้ รับจะต่างกับร้ านค้ าที่ CSC บริ หารเอง ซึง่ สามารถขายได้ หลากหลายยี่ห้อ ในส่วนของบริ ษัทเรา
ภาพลักษณ์ คือคอมพิวเตอร์ โดยในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาบริ ษั ทเองได้ เปิ ดขายสินค้ ามือถื อเช่นเดียวกัน แต่ความแตกต่างคื อ
ยอดขายมือถือในปี ที่แล้ วของ CSC ประมาณ 3,000 ล้ านบาท แต่ยอดขายมือถือของบริ ษัทอยู่ที่ประมาณ 700 ล้ านบาท หาก
มองไปในอนาคต เราต้ องพร้ อมรับการเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์ ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อีกเยอะและหลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ ้นประมาณปลายปี หน้ าตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ประกาศ และน่าจะทําให้ มีการกลับมานิยมใช้ มือถืออีกครัง้ และหากเทคโนโลยียงั
ไม่เปลีย่ นรูปแบบไป บริ ษัทเชื่อว่ามือถือจะยังคงคุมตลาดอยู่ ดังนัน้ เมื่อ 5G มาถึง ยอดขายโทรศัพท์มือถือจะสูงขึ ้นอีกครัง้ หนึ่ง
เนื่องจากปั จจุบนั นี ้ผู้บริ โภคยังไม่เปลีย่ นมือถือกันเพื่อรอให้ 5G ออกมา ส่วนราคาซื ้อขายหุ้นจาก CSC และหุ้นเพิ่มทุน บริ ษัท
มองเหมือนกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามเอกสารแนบ
นายมินทร์ อิงค์ ธเนศ (กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร)
ในช่วง 4-5 ปี ที่ผา่ นมา ตลาดไอทีโดยรวมของโลกไม่โตขึ ้นเลย และหากเราดูตลาดมือถือจะพบว่าไม่ติดลบเหมือน
ตลาดไอที เมื่อมี 5G คิดว่าผู้บริ โภคจะอยากใช้ และ 5G เองจะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการติดต่อสื่อสารไป โดยเฉพาะในอนาคต
มือถือจะเป็ นศูนย์กลางในเรื่ องการชําระเงินต่างๆ เช่น wallet และการควบคุม IOT นอกจากนี ้ 5G ไม่ได้ สง่ ผลกับแค่ประเทศ
ไทย แต่เป็ นในระดับโลกด้ วย ปั จจุบนั บริ ษัทฯมียอดขายธุรกิจมือถืออยู่ที่ระดับ 700 ล้ านบาทต่อปี ทําให้ การตกลงกับ supplier
เป็ นไปได้ ยาก หากเรารวมกับ CSC ที่ยอดขาย 3000 ล้ านบาทต่อปี จะทําให้ เรามีอํานาจต่อรองกับ supplier ได้ ดีขึ ้น และเมื่อ
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5G มา ทุกคนจะต้ องอยากเปลีย่ นมาใช้ แน่นอน ดังนัน้ ภายใน 3 ปี ข้างหน้ า มือถือกว่าร้ อยล้ านเครื่ องในประเทศไทยมีโอกาส
เปลี่ยนหมด ซึง่ เหตุการณ์นี ้จะไม่เกิดขึ ้นกับคอมพิวเตอร์ หากเรามีสนิ ค้ าทังสองประเภท
้
ในอนาคตเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ ้น
ยอดขายเราจะเพิ่มขึ ้น และ supplier จะเข้ ามาหาเรา ไม่สามารถปฏิเสธเราได้ เลย นอกจากนี ้การเติบโตของกําไรของมือถือจะ
มากกว่าสินค้ าไอที เราจึงสนใจว่าหากรวมกันจะทําให้ ยอดขายดี ผลตอบแทนดีขึ ้น ผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์
นายชวลิต วิสราญกุล (ผู้ถอื หุ้น)
เมื่อดูงบการเงินของ CSC พบว่ามีต้นทุนทางการเงินสูงมาก ประมาณ 50 ล้ านบาทต่อปี เมื่อควบรวมกิจการแล้ ว
เนื่องด้ วยบริ ษัทเราเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน จะสามารถรี ไฟแนนซ์ ปรับลดดอกเบีย้ ลงได้ สกั ประมาณเท่าไหร่ เพราะกํ าไรก่อน
ต้ นทุนทางการเงินของ CSC สูงถึง 70 ล้ าน
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการผู้อาํ นวยการ)
บริ ษัทฯ กับ CSC มีความเห็นตรงกันในการ utilize financial strength ของบริ ษัทฯ โดย CSC มีอตั ราส่วนหนี ้ต่อ
ทุนประมาณ 5 ในขณะที่บริ ษัทฯมีประมาณ 1 รวมถึงบริ ษัทฯไม่มีภาระทางการเงินใดๆ นอกจากลูกหนี ้ทางการค้ า การทําธุรกิจ
ส่วนใหญ่ บริ ษัทฯก็ซื ้อเชื่อขายสด จึงเป็ นเหตุผลที่บริ ษัทฯมีเงินสดในมือมาตลอด และการที่บริ ษัทฯออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้
เท่ากับว่าบริ ษัทฯจ่ายเงินออกไปจริ งๆ แค่ประมาณ 136.5 ล้ านบาท ยังปลอดภาระเงินกู้ ในส่วนของอัตราส่วนหนี ้ต่อทุนจาก 1
จะกลายเป็ นประมาณ 1.75 นอกจากนี ้เรายังมีวงเงิน (credit line) อยู่ พร้ อมขอจากสถาบันการเงินได้ ทุกเมื่อ ดังนัน้ ภาระ
ดอกเบี ้ยของ CSC จะลดลง และเนื่องจากเราเป็ นบริ ษัทมหาชนและจดทะเบียน เรทในการกู้ธนาคารจะดี และไม่ต้องมีการคํ ้า
ประกัน
ผู้ถอื หุ้น (ไม่ ทราบชื่อ)
เมื่อมีการควบรวมกิจการแล้ ว จะมีการปรับปรุงร้ านใหม่หรื อไม่ หรื อจะมีการปรับลดให้ เป็ นร้ านเดียวที่มีทงสิ
ั ้ นค้ า
มือถือและคอมพิวเตอร์ ในบางสาขาหรื อไม่ อย่างเช่น Banana IT ผลิตภัณฑ์ของเขาจะครบกว่าเรา
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการผู้อาํ นวยการ)
มีความเป็ นไปได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ขนาดของแต่ละสาขา หากได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น เราจะเร่ งดําเนินธุรกรรม
ต่างๆ ภายใน 90 วัน และหากสามารถทําได้ ก็จะพยายามดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ภายใน 30 วัน)
หลังจากนันจะเริ
้
่ มดําเนินการในเรื่ องนี ้ ซึ่งจะต้ องใช้ เวลาอีกประมาณ 3-6 เดือน เพื่อให้ ได้ ลงลึกในรายละเอียดและดําเนินสู่
เป้าหมายของเรา โดยให้ บางสาขามีทงคอมพิ
ั้
วเตอร์ และมือถือ หรื อบางสาขาอาจจะต้ องคงไว้ ดงั เดิม เช่น เกมมิ่ง หรื อสาขาที่
พื ้นที่น้อย
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นายชวลิต วิสราญกุล (ผู้ถอื หุ้น)
บริ ษัทฯ และ CSC ไม่มีผลิตภัณฑ์ ของ Apple จําหน่าย มีเงื่อนไขอะไรหรื อไม่ เราสามารถปลดเงื่อนไขกับทาง
Apple ได้ หรื อไม่ เนื่องจากผู้ซื ้อมีหลากหลาย หากขาดยี่ห้อใดยี่ห้อหนึง่ ไปจะทําให้ ร้ ูสกึ ว่าสู้คแู่ ข่งไม่ได้
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการผู้อาํ นวยการ)
สําหรับผลิตภัณฑ์ Apple บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 29 ในบริ ษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) (“SPVI”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Apple เป็ นหลัก ปั จจุบนั บริ ษัทฯและCSCยังคงมุ่งทําธุรกิจคอมพิวเตอร์ และธุรกิจมือถือกับทุกยี่ห้อ
นอกจาก Apple
นายมินทร์ อิงค์ ธเนศ (กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร)
โครงสร้ างของบริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (“คอมเซเว่ น”) คือเป็ นบริ ษัทเดียวและขายทังผลิ
้ ตภัณฑ์ Apple
และยี่ห้ออื่น แต่โครงสร้ างบริ ษัทเราคือการถือหุ้นในบริ ษัทลูก (SPVI) ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน ซึ่งมีสญ
ั ญากับทาง Apple ให้
ขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเขาเท่านัน้ ดังนัน้ แม้ โครงสร้ างจะต่างกัน แต่มีการขายผลิตภัณฑ์ Apple เหมือนกัน ในอนาคตหากมี
กลยุทธ์ใดที่ทําให้ ได้ เปรี ยบกว่า เราจะดําเนินการต่อไป
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ (ผู้ถอื หุ้น)
โลเคชัน่ ของร้ าน IT City เข้ าถึงยาก รวมถึงภาพลักษณ์ ของคอมเซเว่นดึงดูดลูกค้ ามากกว่า นอกจากนี ้กําไรสุทธิ
ของบริ ษัทเราน้ อยกว่าบริ ษัทอื่นๆ เมื่อควบรวมกิจการแล้ วจะแก้ ไขอย่างไร
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการผู้อาํ นวยการ)
GP บริ ษัทเราดีขึ ้นกว่าปี ที่แล้ ว ในส่วนของคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ 12.7 ซึ่งโดยปกติจะน้ อยกว่าโทรศัพท์ และสําหรับ
CSC จะมี GP สูงกว่าเรา 3-4% หากรวมกิจการกันจะทําให้ GP ของบริ ษัทดีขึ ้น ในเรื่ องของโลเคชัน่ เรามีการปรับโลเคชัน่ ให้ ดี
ขึ ้นจากอดีตแล้ วและจะปรับปรุ งขึ ้นอีก และหากรวมสาขาทังสองบริ
้
ษัทด้ วยกันเราก็จะสามารถขยายได้ อีก ซึ่ง economy of
scale สําคัญมาก ดังนัน้ จะต้ องมีสาขาและโลเคชัน่ ที่ถกู ต้ องและดี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและแย่งส่วนแบ่งการตลาด
นายอมร โควานิชเจริญ (ผู้ถอื หุ้น)
คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า ตัว operator อาจจะยังไม่สนใจ 5G มากนัก จึงอาจนํา 5G ไปใช้
ในภาคการผลิตและการขนส่งในบางพื ้นที่ เช่น เขต EEC หรื อไม่เก็บเงินผู้ที่ประมูลได้ และรอให้ มีการประกาศใช้ 5G ซึ่งอีก
ประมาณ 2-3 ปี เพราะตัวเครื่ องเองในตอนนี ้มีเครื่ องที่รองรับระบบได้ ไม่ถึง 10 รุ่ น ดังนัน้ 5G อาจจะยังไม่เกิดเร็ วนัก ขอฝาก
บริ ษัทในประเด็นนี ้ด้ วย
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นายมนต์ ชัย อุดมหิรัญ (ผู้ถอื หุ้น)
งบการเงินของ CSC ในส่วนรายได้ สนับสนุนการขายในปี 60 - 61 ต่างกันมาก และคาดว่าในปี 62 จะน้ อยลงอีก
อยากทราบว่าได้ ดใู นส่วนนี ้เพื่อประเมินราคาซื ้อ CSC หรื อไม่ และ ในปี 63 - 64 ในมุมมองของบริ ษัทภายหลังการควบรวม
กิจการแล้ ว จะมีความแน่ชดั ในเรื่ องตัวเลขบ้ างหรื อไม่
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการผู้อาํ นวยการ)
ปกติเราจะทําแผนประจําปี (year plan) ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในปี หน้ า ด้ วยสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทย อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่อาจมีความไม่แน่น อนและความเสี่ยงที่เพิ่ม ขึน้ เราจึงเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น ช่วย
สนับสนุนการสร้ างความแข็งแรงให้ บริ ษัทฯ ด้ วยการอนุมตั ิการควบรวมครัง้ นีท้ ี่จะทําให้ บริ ษัทฯแข็งแรงมากขึน้ ปั จจุบันนี ้
supplier เปลี่ยนแปลงเร็ วมาก เนื่องจากยอดขายเหวี่ยงค่อนข้ างมาก ซึ่งถ้ าหากไม่มียอดขาย เรื่ องอื่นๆ จะยากตามไปด้ วย
(เช่นงบสนับสนุนการขาย) อย่างไรก็ตาม มือถือมีค่าเฉลีย่ GP ที่ดีกว่าคอมพิวเตอร์ หากผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเข้ าซื ้อ CSC เราจะ
ไปดําเนินการต่อและทําแผนประจําปี (year plan) ในเดือนพฤศจิกายนนี ้
นายธารา ชลปราณี (ผู้ถอื หุ้น)
ขอถามความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เรื่ องการเปรี ยบเทียบราคาที่ประเมินได้ ด้วยวิธีต่างๆ ของหุ้น CSC
และหุ้น บริ ษั ท โดยเห็ น ว่ามี ค วามแตกต่างค่อ นข้ างมาก กรณี ห้ ุน ของ CSC มี แ ค่วิธี price per book value กับ price per
earning (PE) ที่ราคาสูงกว่าราคาที่ซื ้อ วิธีที่เหลือจะตํ่ากว่าทังหมด
้
ในกรณีของบริ ษัทมีเฉพาะราคาตามวิธี PE ที่ตํ่ากว่าราคาที่
ขาย ซึ่ ง ปกติ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น จะใช้ วิ ธี DCF แต่ ทํ า ไมกรณี นี ถ้ ึ ง บอกว่ า วิ ธี DCF ไม่ เหมาะสม นอกจากนี ้ เราใช้ วิ ธี
เปรี ยบเทียบ PE ซึ่งในกรณี CSC บริ ษัทที่เรานํามาอ้ างอิงมีแค่คอมเซเว่นและ SPVI ตัวอย่างน้ อยเกินไปหรื อไม่ เนื่องจากสอง
บริ ษัทนี ้ PE แตกต่างกันมาก ในส่วนกรณีของบริ ษัท ก็นํามาอ้ างอิงแค่สองบริ ษัทเช่นกัน และ PE แตกต่างกันมาก อยากทราบ
ว่าวิธีการคิดแตกต่างกันอย่างไร และทําไมถึงไม่ใช้ วิธี DCF ที่น่าจะได้ มลู ค่าที่เหมาะสม แต่มาใช้ PE Ratio ที่มนั มีตวั อ้ างอิง
น้ อยเกินไป ผมเห็นด้ วยกับการซื ้อกิจการ แต่ราคาสูงไปหรื อไม่
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด)
โดยส่วนใหญ่ การประเมินราคาจะใช้ วิธี DCF แต่ในกรณี นี ้ มีข้อจํ ากัดที่ต่างกับกรณี อื่นอย่างมีนัยสําคัญ คื อ
การประมาณการ ซึง่ จะมีผลอย่างยิ่งกับการประเมินราคาโดยวิธี DCF ประมาณการรายได้ บนสมมติฐานที่ว่าจะมี 5G เกิดขึ ้น
การประมาณรายได้ จะเป็ นตัวเลขที่ต่างจากปั จจุบนั ค่อนข้ างมาก อีกทัง้ IFA เองยึดตามวิธี conservative จึงยึดอัตราการ
เติบโตจากข้ อมูลที่เราได้ รับจากทางกสทช. กล่าวคือ ประมาณ 4.5% ของธุรกิจมือถือ ดังนันอั
้ ตราการเติบโตแตกต่างกันมาก
ทําให้ การประเมินราคาออกมามีความคลาดเคลือ่ นสูง IFA มีการทําโมเดลด้ วยวิธีการที่เชื่อในประมาณการว่า 5G เกิด มูลค่าที่
ได้ จะสูงกว่ารายได้ ที่ปรากฎในรายงานมากค่อนข้ างหลายเท่า ดังนันหากเราใช้
้
วิธี conservative คือประเมินว่า 5G อาจจะไม่
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ตอบสนองอย่างที่ผ้ บู ริ หารเข้ าใจ เนื่องจากเป็ นสิ่งใหม่และทําให้ มนั่ ใจในตัวเลขได้ ค่อนข้ างยาก ดังนัน้ การยึดตัวเลขที่เชื่อว่า
5G ไม่เป็ นไปตามประมาณการ อาจจะไม่ยตุ ิธรรมกับด้ านของ CSC แต่ถ้ายึดตัวเลขผู้บริ หารก็จะสูงเกินและอธิบายกับผู้ถือหุ้น
ไม่ได้ จึงใช้ วิธี PE เพราะเราเชื่อว่าตัวที่นํามาเทียบอยู่ใน tier ที่เชื่อถือได้ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มุมมองของนักลงทุนในเรื่ อง
5G น่าจะสะท้ อนให้ เห็นในตัวเลข PE ของคอมเซเว่นหรื อ SPVI ส่วนเรื่ อง CSC มีการ discount และในส่วนของบริ ษัทไม่ได้
discount นัน้ เนื่องจาก CSC เป็ นบริ ษัทนอกตลาดซึ่งโดยปกติในส่วนของเอพีเอ็มทําเราจะมีการ discount ชดเชยสภาพคล่อง
ของบริ ษัท ในกรณีที่บริ ษัทไม่ได้ มีสภาพคล่องของหุ้นประมาณ 10% เป็ นสิง่ ที่เราจะทําเพื่อให้ ได้ มลู ค่าที่เหมาะสม
นายสุวัฒน์ พานิชภักดี (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท)
DCF ที่ IFA ที่ระบุในรายงานที่ปรึ กษาการเงิน เป็ นราคาที่ทาง CSC อยู่เดี่ยวๆ และบริ ษัทอยู่เดี่ยวๆ ในตลาด
หลักทรัพ ย์ ไม่ว่าจะในเมืองไทยหรื อต่างประเทศ มี หลายครัง้ ที่การซื ้อกิ จการมีการเสนอซือ้ สูงกว่าราคาในตลาดมาก โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์ หลังการรวมบริ ษัทว่าจะมีอะไรบ้ าง ซึง่ โดยสรุปจะมีเงินทุน โดยเวลาเรากู้จะได้ ดอกเบี ้ยที่ถกู กว่า CSC กู้
นอกจากนี ้เวลา CSC กู้ จะต้ องใช้ เงินสดไปวางคํ ้าประกัน ต้ องจ่ายดอกเบี ้ยอัตรา 4.5% ซึ่งมี effective rate ประมาน 6-7%
หากบริ ษัทเป็ นผู้ก้ ูเองจะลดลงค่อนข้ างมาก ยิ่งไปกว่านัน้ margin มีความต่างกัน 4-6% นัน่ คือสาเหตุที่ทําไมผู้ถือหุ้นถึงบอกว่า
ที่ผ่านมาเราสู้คแู่ ข่งไม่ได้ นัน่ คือ margin เราสู้ไม่ได้ หากผู้ถือหุ้นอนุมตั การรวมกิจการนี ้ margin ของเราจะสามารถเทียบเท่า
กับอีก 3 แบรนด์ได้ คือ คอมเซเว่น J mart และ TG
ในส่วนของพนักงานขาย ในธุรกิจค้ าปลีก พนักงานในสาขา 10 คน จะเป็ นคนของทาง supplier ประมาณ 7 คน
ในปี หนึ่งบริ ษัทมียอดขาย 700 ล้ านบาท ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจาก supplier ของมือถือน้ อย ไม่เหมือนกับด้ านคอมพิวเตอร์
ยกตัวอย่างจากรายงานของ IFA คื อ CSC มีสาขาโดยประมาณอยู่ 140 สาขา บริ ษัท มีส าขาโดยประมาณอยู่ 130 สาขา
ต่างกันประมาน 10 สาขา แต่จํานวน PC ที่อยู่ในสาขาของ CSC ใน 4 แบรนด์ มีถึง 500 กว่าคน ในขณะที่ supplier ส่งให้ เรา
เพียง 150 คน มีสว่ นต่างถึง 400 คน ยิ่งไปกว่านันยั
้ งมีการแบ่งเกรด PC ซึง่ เกรดดีๆ จะไปอยูใ่ นร้ านค้ าที่มียอดขายสูง ในขณะที่
เรามียอดขาย 700 ล้ านบาทต่อปี เทียบกับร้ านอื่นไม่ได้ แต่หากเรารวมกับ CSC แล้ วยอดขายจะกลายเป็ น 4,000 ล้ านบาท
ตรงนีจ้ ะทํ าให้ PC ของร้ าน IT City ทัดเทีย มกับร้ านอื่น นอกจากนี ้ หากลองได้ ไปใช้ บ ริ ก าร CSC จะพบว่า PC ของร้ านมี
คุณภาพเทียบเท่า PC ของคอมเซเว่น J mart หรื อ TG ได้ นอกจากนี ้ หลังจากมีขา่ วการรวมกิจการของเรา Samsung ได้ ติดต่อ
มาว่าจะขอส่ง PC ให้ เราเพิ่มอีก 100 คน จากเดิม 20 คน
นายธารา ชลปราณี (ผู้ถอื หุ้น)
ในอนาคตเมื่อเราซือ้ กิจการมาแล้ ว จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการทําตลาดของเราหรื อไม่ หรื อจะคงไว้
เหมือนเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลง มีร้านที่อยู่ในพื ้นที่เดียวกันจนอาจจะเป็ นคู่แข่งหรื อไม่ จะมีการลดทอนร้ านที่ไหน จํานวน
เท่าไหร่
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นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการผู้อาํ นวยการ)
เรามีพื ้นที่สามแบบคือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากที่นา่ จะรวมกันไม่ได้ เรื่ องโลเคชัน่ มีซํ ้าซ้ อนบ้ าง
แต่ด้วยภาพลักษณ์ที่ต่างกัน ทําให้ สามารถอยู่ในพื ้นที่เดียวกันได้ และน้ อยครัง้ ที่ร้านจะอยู่ใกล้ กนั ในช่วง 3-6 เดือนแรกนี ้เป็ น
ช่วงที่ดีที่สดุ ในการดูวา่ มีตรงไหนที่จะเข้ าไปปรับปรุง เพื่อทําให้ ยอดขายสูงขึ ้น รายได้ สงู ขึ ้น หลังจากได้ รับอนุมตั ิเราจะลงไปดูใน
รายละเอียดอีกครัง้ ในส่วนของจํานวนยังไม่ทราบ จะเริ่ มหลังผ่านมติเท่านัน้
นายมินทร์ อิงค์ ธเนศ (กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร)
ทางด้ านคอมเซเว่นเขาเติบโตด้ วยการควบรวมกิจการ ซึ่งบริ ษัทเราพยายามเติบโตด้ วยตัวเองมา 4-5 ปี แล้ วใน
เรื่ องการขายมือถือ ผู้บริ โภคมือถือกับคอมพิวเตอร์ แม้ จะคนละเส้ นทางกัน แต่เชื่อว่าเมื่อ 5G มา และ IOT เกิ ดขึ ้นมา การ
ผสมผสานกันระหว่างคอมพิวเตอร์ และมือถือจะอยู่เป็ นศูนย์กลาง เราจึงต้ องเตรี ยมตัวเราให้ พร้ อม สิง่ นี ้เพื่อผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นในอนาคตเราจะเห็นในร้ าน IT City มี CSC และในร้ าน CSC มี IT City แน่นอน ในส่วนโลเคชัน่ ที่ใกล้ เคียงกัน เราอาจจะ
รวมเข้ ากัน แล้ ววางให้ อยูห่ ลายๆ ส่วนแทน เช่น หัวถนน ท้ ายถนน
ผู้ถอื หุ้น (ไม่ ทราบชื่อ)
เนื่องจากระบบปฏิบตั ิการในตอนนี ้มีสองระบบใหญ่ คือ Android และ IOS และ SPVI ขายแต่กลุม่ Apple อย่าง
เดียว การประเมิน price per book value กับ price per earning มีความแตกต่างระหว่างระบบสองตัวนี ้หรื อไม่ ถ้ ามี ระบบใด
ได้ รับความนิยมมากกว่า
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตรฯ
หากยกปั จจัยที่ IFA ให้ ความสําคัญในการกําหนด criteria เพื่อเลือก tier คือ (1) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (2) เป็ นผู้ประกอบการจําหน่ายมือถือและอุปกรณ์ โดยมีรายได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของรายได้ รวม (3) จะต้ องมี
ข้ อมูลมาคํานวณไม่น้อยกว่า 360 วันย้ อนหลัง และ (4) มูลค่าหุ้นที่มีการซื ้อขายมีการหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ขึ ้นไป
แต่ถ้าเราลงรายละเอียดแยกเป็ นแต่ละระบบปฏิบตั ิการ ในทางปฏิบตั ิจะมีความซับซ้ อนมากที่จะกําหนด tier ได้
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็น
ด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทําเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังจากนันประธานฯ
้
จึง
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริ ษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์ แนชชัน่ แนล
จํากัด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริ ษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอน
เน็คชัน่ อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จํากัด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการโดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

194,810,265
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่ มประชุมจํานวน 6 ราย จํานวนหุ้น 218,601 หุ้น
รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 129 ราย แบ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 106 ราย รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจํานวน 23 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 194,810,265 หุ้น
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุ มั ติก ารลดทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท จํานวน 17,400,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม
จํานวน 303,798,859 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 286,398,859 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั มิได้
ออกจําหน่ ายจํานวน 17,400,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน
2562 ได้ มีมติให้ นาํ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 17,400,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิ มจํ านวน 303,798,859 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียนจํ านวน 286,398,859 บาท โดยการตัดหุ้น สามัญ ที่ยังมิได้
ออกจําหน่ายจํานวน 17,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท เนื่องจากบริ ษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 5 ซึ่งภายใต้ บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กําหนดไว้ วา่ บริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น
ได้ เมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจําหน่ายและได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่ห้ นุ ที่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่ายนันเป็
้ นหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น ดังนัน้ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทและเพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด บริ ษัทจึงต้ องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยการตัดหุ้นสามัญ
จํานวน 17,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 303,798,859 บาท เป็ น 286,398,859
บาท ก่อนที่จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียง ให้ ทําเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังจากนันประธานฯ
้
จึงขอให้ ที่ประชุม
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พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 17,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 303,798,859 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 286,398,859 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั มิได้ ออกจําหน่ายจํานวน 17,400,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 17,400,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิ มจํ านวน 303,798,859 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียนจํ านวน 286,398,859 บาท โดยการตัดหุ้น สามัญ ที่ยังมิได้
ออกจําหน่ายจํานวน 17,400,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้ มีมติ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4

194,810,265
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2562 ได้ มีมติให้ นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ซึง่ ระบุในวาระที่ 3 ข้ างต้ น ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนของบริ ษัท
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

286,398,859 บาท (สองร้ อยแปดสิบหกล้ านสามแสนเก้ า
หมื่นแปดพันแปดร้ อยห้ าสิบเก้ าบาท)
286,398,859 หุ้น (สองร้ อยแปดสิบหกล้ านสามแสนเก้ า
หมื่นแปดพันแปดร้ อยห้ าสิบเก้ าหุ้น)
1.00 บาท (หนึง่ บาท)
286,398,859 หุ้น (สองร้ อยแปดสิบหกล้ านสามแสนเก้ า
หมื่นแปดพันแปดร้ อยห้ าสิบเก้ าหุ้น)
หุ้น (- หุ้น)”

จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียง ให้ ทําเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังจากนันประธานฯ
้
จึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิ จารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

194,810,265
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 80,000,000 บาท จากทุ นจดทะเบียนเดิม
จํานวน 286,398,859 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 366,398,859 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2562 ได้ มีมติให้ นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 80,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 286,398,859 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 366,398,859 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อให้ บริ ษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินกิจการของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียง ให้ ทําเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังจากนันประธานฯ
้
จึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 286,398,859 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 366,398,859 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 80,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 286,398,859 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 366,398,859 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

194,810,265
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2562 ได้ มีมติให้ นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ซึง่ ระบุในวาระที่ 5 ข้ างต้ น ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ดังนี ้
ข้ อ 4.

ทุนของบริ ษัท
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

366,398,859 บาท (สามร้ อยหกสิบหกล้ านสามแสนเก้ า
หมื่นแปดพันแปดร้ อยห้ าสิบเก้ าบาท)
366,398,859 หุ้น (สามร้ อยหกสิบหกล้ านสามแสนเก้ า
หมื่นแปดพันแปดร้ อยห้ าสิบเก้ าหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)
366,398,859 หุ้น (สามร้ อยหกสิบหกล้ านสามแสนเก้ า
หมื่นแปดพันแปดร้ อยห้ าสิบเก้ าหุ้น)
-

หุ้น (- หุ้น)

จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียง ให้ ทําเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังจากนันประธานฯ
้
จึงขอให้ ที่ประชุม
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พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิ จารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

194,810,265
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุ มัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน
2562 ได้ มี ม ติ ใ ห้ นํ า เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารออกและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท จํ า นวน
80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 2.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่า 200,000,000 บาท เพื่อ
เสนอขายให้ แก่ นายพิชยั นีรนาทโกมล (“นายพิชัย” หรื อ “ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็ นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ทังนี
้ ้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติกําหนดราคา
เสนอขายไว้ อย่างชัดเจน โดยเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ในราคา 2.50 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคา
เสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และกําหนดให้ บริ ษัทต้ องเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ รับอนุญาตต่อผู้ลงทุนภายใน 90
วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้หากพ้ นระยะเวลาที่กําหนดแล้ วบริ ษัทยังไม่
สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ สาํ เร็ จ บริ ษัทก็จะไม่ดาํ เนินการเข้ าทําธุรกรรมซื ้อหุ้นใน CSC ต่อไป ทังนี
้ ้ ราคาตลาดสําหรับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private
Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นของบริ ษั ท ที่คํานวณย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 7
มิถนุ ายน 2562 ถึง 27 มิถนุ ายน 2562 เท่ากับ 2.59 บาท ต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
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นอกจากนี ้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และแม้ ว่าบริ ษัทจะได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทยังจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ .72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทด้ วย
ทังนี
้ ้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยราคา
ตลาดดังกล่าว หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกินกว่า 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด บริ ษัทมีหน้ าที่ห้ามมิให้
ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดภายในระยะเวลา
้
1 ปี นบั แต่วนั ที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเริ่ มทําการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ห้ ุนสามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษั ทดังกล่าวเริ่ มทําการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายดังกล่าวได้ ในจํานวนร้ อยละ
25 ของจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถูกสัง่ ห้ ามขาย ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้ รับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ลงวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม) ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่ มเติมในสารสนเทศ
เกี่ ย วกับ การออกและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของ บริ ษั ท ไอที ซิ ตี ้ จํ า กั ด (มหาชน) ให้ แก่ บุ ค คลในวงจํ า กัด (Private
Placement) สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ภายหลังการจัดสรรและเสนอหุ้นขายสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท นายพิชัยจะเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 21.83 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วของบริ ษัท) ทําให้ การจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นการทํารายการกับบุคคลที่จะเข้ าเป็ นบุคคลที่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ นายพิชยั จะเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หาร (ตามนิยามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด) ของบริ ษัทอีกด้ วย จึงถือเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท โดยมีมลู ค่ารายการเท่ากับ 200,000,000 บาท และเมื่อรวมธุรกรรมการซื ้อหุ้นสามัญของ CSC
จํานวน 336,500,000 บาท จากผู้ขาย (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับนายพิชยั นีรนาทโกมลคือนางกมลแก้ ว จินรัตน์ ถือหุ้นร้ อยละ
90.00 ใน B&G) ขนาดรายการจะเท่ากับ 536,500,000 บาท คิดเป็ นขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 65.70 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของ NTA ของ
บริ ษัท ดังนัน้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่นายพิชยั นีรนาทโกมล จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํ า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่
19 พฤศจิ กายน 2546 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการที่ เกี่ย วโยงกั น ”) บริ ษั ทจึงมีห น้ าที่
ดังต่อไปนี ้
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(ก)

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(ข)

แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
รวมถึงการให้ ความเห็นของรายการดังกล่าวแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท

(ค)

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กําหนดไว้
ในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ได้ เข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับนายพิชัยหรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของนายพิชัย
ในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่นายพิชยั ดังกล่าว
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน
80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ให้ แก่นายพิชัย นีรนาทโกมล ตามรายละเอียดข้ างต้ น และมอบอํานาจให้
กรรมการผู้อํานวยการ หรื อ ผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้อํานวยการ เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการดําเนินการดังนี ้
(1) การกํ าหนด แก้ ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทังดํ
้ าเนินการต่าง ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการ
จัดส่งข้ อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) การลงนาม แก้ ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรื อแจ้ งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคําขออนุญาต
ต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ ยวข้ องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าว
ต่อกระทรวงพาณิชย์ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจ
ในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเพื่อให้ การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดของบริ ษัทสําเร็ จลุลว่ งไปได้
ทังนี
้ ้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องเสนอขายหุ้นให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบริ ษัทจะต้ อง
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ รับอนุญาตต่อผู้ลงทุนภายใน 90 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากพ้ นระยะเวลาที่กําหนดแล้ ว บริ ษัทยังไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ สําเร็ จ บริ ษัทก็จะไม่ดําเนินการเข้ า
ทําธุรกรรมซื ้อหุ้นใน CSC ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ตามบัญชี 2) สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 และแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและ
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จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อม
หนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษัทจะต้ องแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็น
ต่อความสมเหตุสมผลและประโยชน์ ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่นายพิชัย อันเป็ นการเสนอขายหุ้นต่อ
บุคคลในวงจํากัด คณะกรรมการจึงได้ แต่งตังบริ
้ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นในเรื่ องดังกล่าว
ต่อมาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยสรุปดังนี ้
ข้ อดีของการเข้ าทํารายการ
 บริ ษัทได้ บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์มือถือ
ข้ อด้ อยของการเข้ าทํารายการ
 ไม่มี
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 ซึ่งได้
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
จากรายละเอียดข้ างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าควรอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การ
พิจารณาอนุมตั ิขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียง ให้ ทําเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังจากนันประธานฯ
้
จึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่ง
เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

19

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุก
ประการ โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

194,810,265
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ นายพิชัย นี รนาทโกมล ให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทเพิ่มเติมจาก
จํานวนคณะกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิม

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทมีประสิทธิภาพมากขึ ้น บริ ษัทเห็นสมควรให้
แต่งตังนายพิ
้
ชยั นีรนาทโกมล เข้ ามาเป็ นกรรมการของบริ ษัท เพื่อบริ หารในส่วนของการขายสินค้ า Smart Phone ของบริ ษัท
ซึ่งนายพิชัยเป็ นผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ Smart Phone อีกทังเป็
้ นผู้ก่อตัง้ CSC ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การขายสินค้ าและบริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศมากว่า 28 ปี อีกด้ วย ทังนี
้ ้ กรรมการเข้ าใหม่ดงั กล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง และให้ การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทเพิ่มมีผลภายหลังจากที่บริ ษัทได้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเป็ นการ
เสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ประวัติของบุคคลที่ได้ รับเสนอ
ชื่อเพื่อได้ รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านพร้ อม
หนังสือเชิญประชุม
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน หากมีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทํา
เครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังจากนันประธานฯ
้
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตัง้ นายพิชยั นีรนาทโกมล ให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทเพิ่มเติมจากจํานวนคณะกรรมการบริ ษัทที่มีอยู่เดิม
ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง้ นายพิชยั นีรนาทโกมล ให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทเพิ่มเติมจากจํานวนคณะกรรมการบริ ษัทที่มีอยูเ่ ดิม ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 9

194,810,265
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความสะดวกในการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการซื ้อหุ้น แผนการเพิ่ม
ทุนของบริ ษัท และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 ได้ มีมติให้ นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
พิจารณาและอนุมตั ิมอบอํานาจกรรมการผู้อํานวยการหรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้อํานวยการเป็ นผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(ก) การกําหนด แก้ ไข เพิ่มเติม รายละเอียด ข้ อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมการซื ้อหุ้น การออก เสนอ
ขาย จัดสรร และจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน รวมทังดํ
้ าเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 รวมถึงการ
แก้ ไขสัญญาซื ้อขายหุ้นกับ CSC
(ข) การติดต่อ หารื อ บังคับใช้ ลงนาม ยื่น และ/หรื อ แก้ ไข คําขออนุญ าต คําร้ อง บันทึกข้ อมูล เอกสารการ
เปิ ดเผยสารสนเทศ รายงาน และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่จําเป็ นสําหรับหรื อเกี่ยวข้ องกับการดําเนินการตาม
วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 และ/หรื อ การจดทะเบียนเพิ่มทุนและรายการอื่นที่สาํ คัญ และ/หรื อ การนําหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การเตรี ยมคําชึ ้แจง คํารับรองและรับประกัน ข้ อมูล
ใด ๆ ให้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวง
พาณิชย์ โดยรวมถึงการแก้ ไขคําชี ้แจง และ/หรื อ เอกสารอื่นใด ตามที่นายทะเบียนหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ได้ ขอชี ้แจง หรื อแนะนํา
(ค) ดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ นและเกี่ ยวข้ องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 หรื อดําเนิน การใดๆ ที่ เหมาะสมเพื่ อให้
ธุรกรรมการซื ้อหุ้น แผนการเพิ่มทุนของบริ ษัท และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อเสนอ
ขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) เสร็ จสมบูรณ์
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทําเครื่ องหมายลงบน
บัตรลงคะแนน และส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังจากนันประธานฯ
้
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารมอบอํานาจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระ
ที่ 8 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

194,810,265
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามคําถามเพิ่มเติม ดังนี ้
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถอื หุ้น)
ขอความเห็นจาก IFA และ ผู้สอบบัญชีที่เข้ าไปทํา due diligence ในเรื่ องของยอดขายในบางสาขาที่ไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมาย ซึ่งไม่ร้ ู ว่ากระทบกับยอดขายในปี 2561 หรื อไม่ และตัวเลข 3.9%-17.5% มีผลต่อตัวเลขรวมที่เป็ นยอดขายเท่าไหร่
และกระทบผลกําไรอย่างไรบ้ าง นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีของ CSC ต้ องเปลีย่ นมาใช้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงานก.ล.ต.
ด้ วยหรื อไม่ และต้ องขออนุมตั ิในที่ประชุมบริ ษัทหรื อไม่ และจะมีสง่ ใครไปเป็ นกรรมการใน CSC หรื อไม่ นอกจากนี ้ B&G ไม่
ปรากฏรายการถือหุ้นของ CSC และเงินลงทุนใน CSC ขอรายละเอียดตรงนี ้เพิ่ม
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตรฯ
รายงานผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดว่า สาขาเก่าของ CSC บางสาขา ไม่เป็ นที่นิยมแล้ ว และอีกส่วนคือสาขาใหม่ที่เปิ ด
ใหม่มียอดไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ซึ่งไม่ได้ หมายความว่าผลประกอบการขาดทุน ส่วนตัวเลข 3.9%-17.5% เป็ นเรนจ์กว้ างๆ
เพราะมี ก ารดูจากหลายสาขา เนื่ องจากเหตุผ ลด้ านความลับ ทางธุรกิ จจึ งไม่สามารถระบุส าขาลงมาในรายงานได้ ส่ว น
ผลกระทบจะสะท้ อนอยูใ่ นงบการเงินของ CSC อยูแ่ ล้ ว ก่อนที่จะมีการประเมินและกําหนดราคาซื ้อขาย IFA ต้ องใส่ความเสีย่ ง
นี ้ลงไป เพราะเห็นว่าควรเปิ ดเผยให้ เห็นว่าปั จจุบนั ยังมีความเสีย่ งตรงนี ้อยู่ และอาจจะหมดไปหลังจากการเข้ าร่วมทุนกันได้
งบการเงิน CSC ปี 60-61 ทางผู้สอบบัญ ชี ไม่ได้ มีความเห็นใดเพิ่มเติม ส่วนที่อยู่ในรายงาน IFA เป็ นการทํา due
diligence ก่อนการเข้ าซื ้อหุ้นใน CSC ซึ่งเป็ นคนละส่วนกับรายงานผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ทราบข้ อมูลว่าการเข้ าซื ้อหุ้นใน CSC มี
ความเสีย่ งอะไรบ้ าง
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นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการผู้อาํ นวยการ)
บริ ษั ท จะส่งกรรมการเข้ าไปใน CSC 2 ท่าน และ CFO อีก 1 ท่าน ซึ่งรวมแล้ วกรรมการใน CSC จะมี 3 ท่าน
ดังนันบริ
้ ษัทจะมีเสียงส่วนใหญ่ในกรรมการ CSC และหลังจากการเข้ าร่วมทุน ทาง CSC จะใช้ ผ้ สู อบบัญชีเดียวกันกับบริ ษัท
ได้ แก่ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
นายสราวุธ ไกรลาศศิริ (ทนายความหุ้นส่ วน บริษัท กุด่ นั แอนด์ พาร์ ทเนอร์ จํากัด)
B&G จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และเข้ ามาถือหุ้นใน CSC เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีคุณ
กมลแก้ ว จินรัตน์ ภรรยาของคุณพิชยั เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน B&G ตามที่ชี ้แจงในเอกสารที่สง่ ให้ ถือหุ้นแล้ ว ในการซื ้อหุ้นของ CSC
เราได้ นบั รวมหุ้นที่ B&G ถืออยู่ เสมือนว่าซื ้อจากคุณพิชยั ด้ วย จากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นของ
CSC มีการโอนหุ้นถูกต้ องตามกฎหมาย และมีการยื่นจดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว ในส่วน
ว่าทุนจดทะเบียน 2 ล้ านแล้ วมาซื ้อหุ้นของ CSC มีเงินลงทุนเท่าไหร่ หรื อมีการลงรายการทางบัญชีอย่างไร ประการแรกคือ
รายการนี ้อยู่นอกขอบเขตของ CSC ที่เราจะไปซื ้อ นอกจากนี ้ การตกลงกันระหว่างผู้ซื ้อหรื อผู้ขายอยู่นอกขอบเขตของทาง
CSC เช่นกัน ในส่วนของภาระภาษี ในฝั่งของผู้ซื ้อหุ้น จะไม่มีภาระภาษี หกั ณ ที่จ่าย
นางสาวสมลักษณ์ เธียรพจน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน))
เนื่องจาก B&G เพิ่งเข้ ามาถือหุ้นเมื่อเมษายน 2562 งบการเงินในอดีตจึงยังไม่ได้ แสดงรายละเอียดการลงทุนครัง้ นี ้
ผู้ถอื หุ้น (ไม่ ทราบชื่อ)
หลังจากที่มีการซื ้อกิจการ CSC เข้ ามา เรามีกําหนดนโยบายในการเพิ่มสาขาอย่างไรบ้ าง
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการผู้อาํ นวยการ)
สําหรับปี นี ้จะยังใช้ แผนเดิม คือ ขยายสาขาร้ าน CSC 20-30 แห่ง และสาขาร้ าน IT City ไม่เกิน 10 แห่ง
ประธาน ฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.16 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายกมล จันทิมา)

ลงชื่อ
(นายชาญชัย บุณยสุรกุล)
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