บริษัท ไอที ซิตี ้ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันที่ 11 เมษำยน 2562
ประชุม ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนจานวน
60 ราย นับจานวนหุ้นได้ 170,648,061 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 59.5841 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุม นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม นายชาญชัย บุณยสุรกุล
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
ประธาน ฯ กล่าวเปิ ดประชุมและก่อนที่จะเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ประธาน ฯ ได้ แนะนากรรมการและผู้เข้ าร่ วม
ประชุมทุกคน ตลอดจนเรื่ องอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนได้ ทราบ ดังนี ้
1.

บริ ษัทมีกรรมการรวม 11 คน และมาเข้ าร่ วมประชุม 11 คน ดังนี ้
(1) นายกมล
จันทิมา
ประธานกรรมการ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(2) นายมินทร์
อิงค์ธเนศ
กรรมการ
(3) นายเอกชัย
ศิริจิระพัฒนา กรรมการ
(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,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
(9) นายดาเนิน
แก้ วทวี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ,ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริ หารความเสี่ยง
(10) นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง
(11) นายสาธิต
ปิ ติวรา
กรรมการอิสระ
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กรรมการเข้ าร่ วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่น ๆ ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2.

3.

นายสุวฒ
ั น์
นายบุญเจิด
นางพันทิพา
นายโสภณ
นายชาญชัย
นางสาวกมลทิพย์
นางสาวสรี รัช

พานิชภักดี
หาญวิชิตชัย
ถิรกนกวิไล
อิงค์ธเนศ
บุณยสุรกุล
เลิศวิทย์วรเทพ
แข่งขันดี

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

เพื่ อความเข้ าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบี ยบวาระของการประชุม ประธานฯ ได้ แจ้ ง
แนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สรุ ปดังนี ้
2.1

ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ

2.2

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

2.3

ในกรณี ที่ไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อไม่มีผ้ ูรับมอบฉันทะรายใด 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 าที่ ตอนลงทะเบียนเข้ าร่ วม
ประชุม และส่งบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อรวบรวมคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่
“ไม่เห็ นด้ วย” และ “งดออกเสีย ง” ดังกล่า วไปหัก ออกจากจานวนเสี ย งทัง้ หมดที่ เข้ าร่ วมประชุม
จานวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “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
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ประธานฯ เริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรั บรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จารณารั บ รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึง่ ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ ) บริ ษัท ได้ จัดส่งสาเนารายงานการประชุมให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
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 ู ใดคัด ค้ านหรื อ ขอแก้ ไข ซึ่ ง ทาง
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน

วำระที่ 2

170,638,061
10,000
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9941
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0059
คิดเป็ นร้ อยละ
0

พิจำรณำรั บทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2561
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อานวยการ ได้ กล่าวรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี
2561 โดยสรุ ปว่า
ในปี พ.ศ. 2561 เศรษฐกิจโลกได้ รับผลด้ านลบจากเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดในช่วงครึ่งปี หลัง ยังผลให้
เศรษฐกิจไทยอ่อนตัวตามโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคม รายได้ รวม ไอที ซิตี ้ เติบโตได้
ตามคาดหมายในครึ่งปี แรก แต่ออ่ นลงมากในช่วงครึ่งปี หลัง ไอที ซิตี ้ มีรายได้ เติบโตจากหมวดสินค้ า
โน๊ ตบุ๊ค DIY for Gaming หมวดสินค้ าสมาร์ ทโฟนและบริ การ ซึง่ สามารถช่วยทดแทนยอดขายที่ลดลงจาก
หมวดสินค้ าที่เสือ่ มความนิยม และช่วยให้ มาร์ จิ ้นโดยรวมของบริ ษัทดีขึ ้น ในช่วงท้ ายปี พ.ศ. 2561 บริ ษัทได้
เปิ ดสาขาใหม่ในอัตราที่เร่งตัว ยังผล ณ สิ ้นปี บริ ษัทมีสาขารวม 130 สาขา เพิ่มขึ ้น 28 สาขา จากปี พ.ศ.
2560 ส่วนที่บริ ษัทได้ ลงทุนใน บมจ. เอสพีวีไอ และบริ ษัท ทัช ปริ นท์ติ ้ง จากัด ผลตอบแทนจากการลงทุนมี
ผลเป็ นบวกและอยูใ่ นทิศทางที่ดขี ึ ้น ในปี พ.ศ. 2562 ไอที ซิตี ้ จะมุง่ เน้ นใน Gaming Sector ธุรกิจมือถือ
พัฒนาสาขาทังในเชิ
้ งคุณภาพและปริ มาณอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ไอที ซิตี ้ จะให้ ความสาคัญในการ
ประกอบธุรกิจด้ วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บริ ษัทยึดมัน่ ในนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมี
บทลงโทษสาหรับพนักงานที่ละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของบริ ษัท
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นำยวิจติ ร จิตจริงใจ (ผู้ถอื หุ้น)
สอบถามเรื่ องนโยบายการร่วมกับ operator ในการจาหน่าย Smart Phone และการเปิ ด Smart Phone
Shop
คุณเอกชัย ศิริจิระพัฒนำ (กรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำร) ได้ ชแี ้ จงว่ ำ
บริ ษัทได้ มีการร่วมกับทุก operator ในการทา Promotion จาหน่าย Smart Phone และได้ เริ่ มการเปิ ดเบอร์
แบบเอคคลูซีฟ กับ True ซึง่ ผลตอบรับอยูใ่ นเกณฑ์ที่นา่ พอใจ ส่วนการเปิ ด Smart Phone Shop นัน้ อยู่
ระหว่างการพิจารณายังไม่ได้ นาสูก่ ารปฏิบตั ิ
นำยวิจติ ร จิตจริงใจ ( ผู้ถอื หุ้น )
สอบถามสภาวะน ้าท่วมเป็ นสาเหตุทที่ าให้ กาไรลดลงในไตรมาสที่ 3 หรื อไม่
นำยเอกชัย ศิริจิระพัฒนำ ( กรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำร ) ได้ ชีแ้ จงว่ ำ
สาหรับในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ภาพรวมของกาไรลดลง เนื่องจากเหตุการณ์ด้านลบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น
ภายนอกประเทศ ยังผลให้ เศรษฐกิจโลกได้ รับผลกระทบ เศรษฐกิจไทยอ่อนตัวตาม กาลังซื ้อถดถอย
ผู้บริ โภคขาดความมัน่ ใจ มีผลให้ รายได้ รวมและจีพีของ ไอที ซิตี ้ ได้ รับผลกระทบในเชิงลบค่อนข้ างมาก
นำยวิจติ ร จิตจริงใจ ( ผู้ถอื หุ้น )
สาเหตุที่ไม่มี COM 7 ปรากฏเป็ นคูแ่ ข่งในหัวข้ อคูแ่ ข่งทางตรงและทางอ้ อมในแบบ 56-1
นำยเอกชัย ศิริจิระพัฒนำ ( กรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำร ) ได้ ชีแ้ จงว่ ำ
เนื่องจากคูแ่ ข่งมีจานวนมาก ดังนัน้ บริ ษัทจึงเลือกที่จะไม่ระบุชื่อคูแ่ ข่งตรง ๆ แต่ใช้ ประโยคทีว่ า่ คูแ่ ข่ง
ทางตรงของ ไอที ซิตี ้ คือ บริ ษัทที่ค้าในรูปแบบ Chain store ที่มีสาขาจานวนมาก
นำยวิจติ ร จิตจริงใจ ( ผู้ถอื หุ้น )
สอบถามเกี่ยวกับ บริ ษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
นำยเอกชัย ศิริจิระพัฒนำ ( กรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำร ) ได้ ชีแ้ จงว่ ำ
บริ ษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด ได้ เลิกกิจการแล้ วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561
นำยวิจติ ร จิตจริงใจ ( ผู้ถอื หุ้น )
สอบถามเกี่ยวกับร้ านเกมมิ่งชื่อ ACE
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นำยเอกชัย ศิริจิระพัฒนำ ( กรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำร ) ได้ ชีแ้ จงว่ ำ
การเปิ ดร้ าน ACE นันจะมี
้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุม่ นักเล่นเกมทีค่ าดว่าจะมี
จานวนมากขึ ้น และคาดว่าร้ าน ACE จะเป็ นอีกหนึง่ ช่องทางในการที่จะช่วยเพิ่มยอดขายในอนาคตแก่ ไอที
ซิตี ้
ผู้ถอื หุ้น ( ไม่ ทรำบชื่อ )
สอบถามสาขาที่เปิ ดใหม่ในไตรมาสที่ 4 ที่สามารถทากาไรให้ กบั บริ ษัท
นำยเอกชัย ศิริจิระพัฒนำ ( กรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำร ) ได้ ชีแ้ จงว่ ำ
ระยะเวลาที่จะถึงจุด break event ประมาณ 6 - 9 เดือน คาดว่าประมาณครึ่งปี หลังของปี พ.ศ. 2562
จึงจะสามารถประเมินผลกาไรได้
ผู้ถอื หุ้น ( ไม่ ทรำบชื่อ )
สอบถามแนวโน้ มการขยายสาขา
นำยเอกชัย ศิริจิระพัฒนำ ( กรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำร ) ได้ ชีแ้ จงว่ ำ
นโยบายการขยายสาขาเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญสาหรับธุรกิจค้ าปลีก ดังนัน้ บริ ษัทจึงจะมีการขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง
ผู้ถอื หุ้น ( ไม่ ทรำบชื่อ )
รูปแบบของสาขาเป็ นอย่างไร
นำยเอกชัย ศิริจิระพัฒนำ ( กรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำร ) ได้ ชีแ้ จงว่ ำ
รูปแบบของสาขามีหลายรูปแบบ ขึ ้นกับขนาดพื ้นที่ โดยทัว่ ไปขนาดพื ้นที่จะใช้ คือ 100 ตารางเมตรบวกลบ
ผู้ถอื หุ้น ( ไม่ ทรำบชื่อ )
สาเหตุที่บริ ษัทร่วมกับ True ในการประกอบธุรกิจจาหน่ายซิมมือถือ
นำยเอกชัย ศิริจิระพัฒนำ ( กรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำร ) ได้ ชีแ้ จงว่ ำ
บริ ษัทคาดว่าผลประโยชน์ที่ได้ รับจาก True จะมีมากขึ ้น
นำยมินทร์ อิงค์ ธเนศ (ประธำนกรรมกำรบริหำร) กล่ ำวเสริมว่ ำ
บริ ษัทคาดว่าการประกอบธุรกิจจาหน่ายซิมมือถือกับค่ายใดค่ายหนึง่ สาหรับ บริ ษัท ไอที ซิตี ้ นัน้
ผลประโยชน์ที่ได้ รับจะมากกว่าการที่จะประกอบธุรกิจพร้ อมกัน 3 ค่าย อีกทังในเวลานี
้
้ค่าย True จัดว่า
เป็ นค่ายใหญ่และเป็ นที่ยอมรับ
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ผู้ถอื หุ้น ( ไม่ ทรำบชื่อ )
สอบถามแนวโน้ มการประกอบธุรกิจ online
นำยเอกชัย ศิริจิระพัฒนำ ( กรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำร ) ได้ ชีแ้ จงว่ ำ
แนวโน้ มการประกอบธุรกิจ online อยูใ่ นทิศทางที่ดี ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของสินค้ าและราคา อย่างไรก็
ตาม การจาหน่ายสินค้ าผ่านหน้ าร้ านของไอที ซิตี ้ ยังมีความสาคัญกว่า 90 % ในปี 2561
นำยวิจติ ร จิตจริงใจ ( ผู้ถอื หุ้น )
สาเหตุที่ผลประกอบการครึ่งปี หลังลดลง เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่ง
นำยเอกชัย ศิริจิระพัฒนำ ( กรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำร ) ได้ ชีแ้ จงว่ ำ
ผลประกอบการของบริษัทในครึ่งปี หลังลดลงมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบริ ษัทคูแ่ ข่งในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน จะมีทงคู
ั ้ แ่ ข่งทีม่ ีผลประกอบการลดมากกว่าไอที ซิตี ้ และคูแ่ ข่งที่มีผล
ประกอบการลดลงน้ อยกว่า สาเหตุหลักเกิดจากปั ญหาเศรษฐกิจโลก ซึง่ มีผลต่อเศรษฐกิจไทย รายได้ รวม
และจีพีของ ไอที ซิตี ้ ลดลง ในขณะที่คา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้นจากการเปิ ดสาขาใหม่
นำยวิจติ ร จิตจริงใจ ( ผู้ถอื หุ้น )
สอบถามเกี่ยวกับราคาขายสินค้ าภายในร้ าน U Store ว่าทาไมราคาขายจึงตา่ กว่าทัว่ ไป
นำยมินทร์ อิงค์ ธเนศ (ประธำนกรรมกำรบริหำร)
บริ ษัทร่วมทุนภายใต้ ชื่อ บริ ษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์สนิ ค้ า Apple
ผ่านการเปิ ดร้ าน I Studio และ U Store โดยร้ าน U Store เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ า Apple มีนโยบาย
จาหน่ายสินค้ าให้ เฉพาะนิสติ นักศึกษา ในราคาต่ากว่าทัว่ ไป

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2561
ตามที่เสนอ
วำระที่ 3

พิจำรณำและอนุมัตงิ บแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรั บรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สาหรั บรอบปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่ได้ จัดส่งไปยังผู้ถือ
หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน
วำระที่ 4

170,638,061
10,000
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9941
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0059
คิดเป็ นร้ อยละ
0

พิจำรณำและอนุมัตกิ ำรจ่ ำยเงินปั นผล สำหรั บผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
ประธาน ฯ ได้ ชี ้แจงว่า จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่
ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้ จานวน 5,104.97 ล้ านบาท และมีกาไรตามงบการเงินประจาปี 2561 จานวน
42.16 ล้ านบาท และตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไร
เท่านัน้
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น (เจ็ดสตางค์) สาหรับหุ้นจานวน 286,398,859 หุ้น
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 20,047,920.13 บาท เป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร ซึง่ เป็ นกาไรที่เสีย
ภาษี นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
จะมีสิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผล (Record Date) และก าหนดจ่ ายเงิ นปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในวัน ที่ 9
พฤษภาคม 2562 ทัง้ นีอ้ ัตราเงิ นปั นผลที่ จ่ายเที ยบกับกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลเท่ากับ
ร้ อยละ 48 สาเหตุที่อตั ราจ่ายเงินปั นผลน้ อยกว่านโยบายที่กาหนด เนื่องจากบริ ษัทมีสภาพคล่องลดลง
จากการเปิ ดสาขาจานวน 41 สาขา ในปี ที่ผ่านมาความจาเป็ นต้ องนาเงินกาไรสารองไว้ เพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนวียนในกิจการ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ตามรายละเอียดที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน

170,638,061
0
10,000
0

-7-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9941
คิดเป็ นร้ อยละ
0
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0059

วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุมนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่
ดีของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เรี ยนเชิญนายกมล จันทิมา นายเอกชัย
ศิริจิระพัฒนา
นายดาเนิน แก้ วทวี และนายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้ อง
ประชุม และขอมอบหมายให้ นายวิชิต ญานอมร กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้ าที่
ประธานที่ประชุมในวาระนี ้แทนประธานฯ
นายวิชิต ญานอมร กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ แถลงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ
18 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยหนึง่ ใน
สาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวน
ใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) ซึง่ ในปี นี ้กรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท
ตามกาหนดวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในครัง้ นี ้มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายกมล จันทิมา
กรรมการ
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการ
3. นายดาเนิน แก้ วทวี
กรรมการอิสระ
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน
กรรมการ
นายวิชิต ญานอมร กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย) ได้ พิจารณาผู้ที่จะ
ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาจากโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทและ
คุณสมบัติของกรรมการในด้ านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน ซึง่ ออกตาม
ตาแหน่งวาระ เป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผล
การปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทและกรรมการทัง้
4 ท่าน ไม่เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ้ องห้ ามประการใด และไม่ได้ ประกอบกิจการใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการ
ใดที่มีสว่ นแข่งขันกับการดาเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึง
เห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ รับการพิจารณาเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนกาหนด
รายละเอียดประวัติกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฎตามที่ได้ เสนอผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ ารั บการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่
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31 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท และปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนสาหรับการแต่งตัง้ นายดาเนิน แก้ วทวี ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทอีกวาระ
หนึง่ แม้ วา่ จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากนายดาเนิน แก้ วทวี เป็ นผู้ที่มี
ความรู้ และความชานาญ สามารถให้ คาปรึกษาและการแนะนาที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริ ษัท และ
ในช่วงของการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ นัน้ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการตรวจสอบบริ ษัทเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องกาหนด
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการเลือกตังนายกมล
้
จันทิมา
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายดาเนิน แก้ วทวี และนายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน กรรมการที่ออกตาม
วาระ กลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคลด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
(1) นายกมล จันทิมา
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน

170,638,061
10,000
0
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9941
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0059
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
เสียง

(2) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
เห็นด้ วย จานวน
170,638,061
ไม่เห็นด้ วย จานวน
10,000
งดออกเสียง จานวน
0
บัตรเสีย จานวน
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9941
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0059
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
เสียง

(3) นายดาเนิน แก้ วทวี
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9941
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0059
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
เสียง

170,637,961
10,100
0
0
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(4) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน
เห็นด้ วย จานวน
170,638,061
ไม่เห็นด้ วย จานวน
10,000
งดออกเสียง จานวน
0
บัตรเสีย จานวน
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9941
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0059
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
เสียง

วำระที่ 6 พิจำรณำและอนุมัตกิ ำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ประธานฯ ได้ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ดาเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับ
ปี 2562 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 2562 โดยให้ จ่ายในรู ปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุมในอัตรา
เดียวกับปี ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)
(2)

ค่าตอบแทนสาหรับประธานกรรมการ ซึง่ ปฏิบตั ิงานประจาเป็ นเงิน 273,488 บาท ต่อเดือน ซึง่
เท่ากับจานวนเงินที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2561
ค่าตอบแทนสาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอื่น ๆ
เท่ากับจานวนเงินที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2561 ดังนี ้
ตำแหน่ ง/

ค่ ำตอบแทนรำยเดือน

ค่ ำเบีย้ ประชุม

องค์ ประกอบค่ ำตอบแทน

(บำท/เดือน)

(บำท/ครั ง้ ละ)

ปี 2562

ปี 2562

(ปี ที่เสนอ)

(ปี ที่เสนอ)

ประธานกรรมการ ( ปฏิบตั ิงานประจา )

273,488

-

กรรมการ

30,000

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

50,000

-

กรรมการตรวจสอบ

40,000

-

-

6,250

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

-

5,000

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

-

6,250

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

-

5,000

อนึง่ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ได้ เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่งกรรมการ
เนื่องจากเป็ นพนักงานประจาของบริ ษัท สาหรับประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
ประจาตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
นายกมล จันทิมา ได้ เสนอไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เนื่องจากได้ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิงานประจาเป็ นรายเดือนแล้ ว
ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่ อยของบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรื อเบี ้ยประชุมตามรายละเอียดที่กาหนดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี ที่ผ่านมา ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน
วำระที่ 7

170,638,061
10,000
0
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9941
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0059
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
เสียง

พิจำรณำและอนุมัตกิ ำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำสอบบัญชี
ประธานฯ ได้ เสนอว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดย
พิจารณาจากความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ 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 นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรั บปี 2562 และเสนอให้ พิจารณาค่า
สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2562 จานวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
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นำยชัยจิตร วงศ์ เมธีสุเมธ (ผู้ถอื หุ้น)
ได้ กล่าวชมเชยคณะผู้บริ หารว่าสามารถให้ ข้อมูลได้ ดี ทาให้ เข้ าใจการดาเนินงานที่ผา่ นมา และเชื่อได้ วา่ จะมี
ทิศทางทีด่ ีขึ ้นได้

มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติให้ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญ ชี
สาหรั บปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
170,638,061
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9941
ไม่เห็นด้ วย จานวน
10,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0059
งดออกเสียง จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย จานวน
0
เสียง
วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯ ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นหรื อไม่
ประธาน ฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 15.45 น.
ลงชื่อ นายกมล จันทิมา ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริ ษัท
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