
 Wave Entertainment Public Company Limited 
 บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด(มหาชน)   

3199 Maleenont Tower 15th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
3199 อาคารมาลีนนททาวเวอร ช้ัน 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel.: (66-2) 665-6705   Fax.: (66-2) 665-6750 

  

   หนา 1 จาก 16  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (ครั้งที่ 25/2561) 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

สถานที่ประชุม 

อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

วันและเวลาที่ประชุม 

การประชุมจัดขึ้น เม่ือวันจันทรที่ 30 เมษายน 2561 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร  

2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

4. นายสมศักด์ิ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

5. หมอมหลวงนลินี หัสดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

6. นายฟลิป โอลิเวอร  เพยีซ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

7. นางสาวปยวดี มาลีนนท กรรมการ  

8. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท กรรมการ  

กรรมการที่มิไดเขารวมประชุม 

1. นางสาวแคทลีน มาลีนนท กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ติดภารกิจและไดลาประชุมแลว 

2. นายธีร สีอัมพรโรจน กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหาความเส่ียง  

ติดภารกิจและไดลาประชุมแลว 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

1. นางอังคณีย ฤกษศิริสุข เลขานุการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน 

ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล  

2. นางสาวธิตินันท แวนแกว  
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ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปตอลบ็อกซ คอนซัลติ้ง จํากัด 

1. นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล  

2. นางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ  

 นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงวาบริษัทฯ มี
ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวนท้ังส้ิน 30 รายนับรวมจํานวนหุนได 251,229,459 หุน คิดเปน
อัตรารอยละ 59.6461 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนหุนรวม 421,200,000 หุน และระหวางการประชุมมีผูถือ
หุนมาเขารวมการประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีกจํานวน 9 ราย รวมการประชุมคร้ังนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 39 ราย นับรวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 254,307,160 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 60.3768 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปตอลบ็อกซ          
คอนซัลต้ิง จํากัด ใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม และนายณัฐสิทธิ์            
เทิดสิทธิกุล เปนผูชี้แจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับขอปฏิบัติในการประชุมและลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยที่ปรึกษากฎหมาย
ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

 ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหนึ่งหุน 

 ภายหลังที่ผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ขอใหผูถือหุนลงมติในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น 

 บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดท่ีเขารวมประชุม 
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระน้ันๆ ทั้งในสวนของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตัวเอง และผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุน 

 เฉพาะวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระซ่ึงจะขอใหลงคะแนนเลือก

กรรมการเปนรายบุคคล บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนทุกราย ทั้งกรณีที่ผูถือหุน เห็นดวย ไมเห็น

ดวย และงดออกเสียง 

 สําหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแตละวาระแบงได ดังนี้ 
o วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน  
o วาระท่ี 2 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
o วาระท่ี 6 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนนดวย 
o วาระที่ 8 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนนดวย 

 สําหรับผูถือหุนทานใดที่ตองการกลับกอน หรือไมไดอยูในหองประชุมในวาระใด สามารถใชสิทธิของทานไดโดยการสง
บัตรลงคะแนนลวงหนาใหแกเจาหนาที่ของบริษัท 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงหากมีขอสงสัย เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมี
คําถาม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561  

 ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 ที่ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2561 ซึ่งมี
จํานวนทั้งหมด 6 หนา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแลว  

 เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 ที่ไดจัดขึ้นเม่ือ
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 254,279,859 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการป 2560 และรายงานประจําป 2560    

 ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวาบริษัทฯ ยังคงวิสัยทัศนมุงม่ันในการพัฒนาบริษัทฯ เพื่อกาวสูการเปนผูนําธุรกิจ
ดาน Lifestyle & Entertainment โดยมีธุรกิจในกลุม Lifestyle 2 ธุรกิจ ไดแก Jeffer Restaurant และ Wall 
Street English และธุรกิจในกลุม Entertainment  

 ประธานฯ ชี้แจงภาพรวมการประกอบธุรกิจในป 2560 ของแตละ Business Unit ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. Wall Street English 

ในป 2560 ยอดขายของ Wall Street English เทากับ 399 ลานบาท ปจจุบัน มี Wall Street English จํานวน
ทั้งส้ิน 12 สาขา โดยบริษัทฯ ไดเปดสาขาใหมจํานวน 2 สาขา ไดแก สาขาเมญา ช็อปปงเซ็นเตอร ที่จังหวัด
เชียงใหม ขนาด 130 ตารางเมตร และสาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ขนาด 350 ตารางเมตร กลุมลูกคา
เปาหมายของ Wall Street English ไดแก (1) กลุมอายุ 17 – 22 ป ซึ่งมีความสนใจเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
หรือเพื่อไปเรียนตอตางประเทศ (2) กลุม First Jobbers และ (3) กลุมอายุ 29 ปขึ้นไป ทั้งนี้ สําหรับตลาด
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษระดับ Premium นั้น Wall Street English มีสวนแบงการตลาดสูงสุด เทากับรอยละ 
35 
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รูปแบบสาขาของ Wall Street English มีลักษณะเปน Lifestyle Center เพื่อสราง Brand Image นอกจากนี้ ใน
ปนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะยายสาขาสีลมไปที่อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร เพื่อลดขนาดสาขาและเพื่อใหการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลงนามในสัญญา Master Franchise Agreement แทนสัญญา Area Development 
เดิม เพื่อตออายุสัญญา และทําให Wall Street English สามารถขายแฟรนไชสได และไดรับลิขสิทธิ์ในการเปด
สาขาในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เปนระยะเวลา 15 ป 

2. Jeffer Restaurant 

ในป 2560 ยอดขายของ Jeffer Restaurant เทากับ 627 ลานบาท  โดยมีจํานวนท้ังส้ิน 77 สาขา แบงออกเปน
สาขาในกรุงเทพ 31 สาขา และสาขาในตางจังหวัด 46 สาขา ซึ่งเปนสาขาของบริษัทฯ ทั้งหมด ปจจุบัน Jeffer 
Restaurant มีพนักงานประมาณ 1,200 คน และมีกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก นักเรียน และ Young Family  

บริษัทฯ ไดปดทําการสาขาท่ีไมทํากําไร จํานวน 7 สาขา และเปดสาขาใหมในหางโรบินสัน ซึ่งมีกลุมลูกคา
เปาหมายเดียวกันกับ Jeffer Restaurant จํานวน 4 สาขา นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดปรับปรุงพื้นที่สาขาที่ทํา
รายไดดีและมีการเติบโตสูง เชน สาขาจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต และสาขา Terminal 21 

3. Index 

ในป 2560 Index มียอดขายประมาณ 1,400 ลานบาท  แบงออกเปน 3 Business Unit และยังครองอันดับเปน
ผูนําในการจัด event อันดับ 7 ของโลก โดยในปนี้ Index มียอดขายท่ีเติบโตขึ้นจากการจัดงาน Energy Expo 
ประเทศไทย ซึ่งงานดังกลาวไดรับรางวัลรองอันดับสอง และไดรับรางวัล People Choice Award นอกจากนี้ 
Index ยังทํารายไดจากการจัดงานอื่น เชน การจัดพิพิธภัณฑใหแกกองทัพเรือ การใหเชาอุปกรณคอนเสิรต การ
จัด Music Festival การตกแตงรานอาหารใหแกกลุมบริษัทไมเนอร เปนตน  

4. การลงทุนในบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนในบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)  (TSE) รอยละ 10 โดยในป 2560 TSE มี
กําไรสุทธิประมาณ 400 กวาลานบาท ปจจุบันมี Market Capitalization อยูที่ประมาณ 7,000 ลานบาท ดังนั้น 
มูลคาเงินลงทุนของบริษัทฯ จึงอยูที่ประมาณ 700 ลานบาท ซึ่งแสดงใหเห็นวา มูลคาของที่แทจริงของบริษัทฯ มี
มูลคามากกวามูลคาที่แทจริงของมูลคาตลาดในปจจุบัน  

บริษัทฯ ไดรับ CG Score อยูที่ระดับรอยละ 91 ซึ่งจัดอยูในระดับเดียวกันกับบริษัทที่อยูใน SET50 Index ที่มี 
CG Score อยูที่ระดับรอยละ 90 และ AGM Score อยูที่ระดับรอยละ 100   

ประธานฯ กลาวสรุปผลการดําเนินงานในแตละกลุมธุรกิจ ดังนี้ 

ธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมทางการตลาด (Entertainment & marketing activities) มีรายไดที่เติบโตขึ้นจากเดิม 
1,222 ลานบาท เปน 1,381 ลานบาทในป 2560 สวนรายไดของ Jeffer Restaurant ในป 2560 เทากับ 627    
ลานบาท ลดลงรอยละ 8 เม่ือเทียบกับปกอน สวนรายไดของ Wall Street English ในป 2560 การทยอยรับรู
รายไดตามสัญญา (deferred income) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานบัญชี มีรายไดอยู 399 ลานบาท ลดลงรอยละ 
39 เม่ือเทียบกับปกอน อยางไรก็ตาม เม่ือเทียบกับรายไดที่เปนยอดขายเงินสด (Cash Sale) จะลดลงรอยละ 27)  
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ดานกําไร บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในป 2560 เทากับ 691 ลานบาท และมีคาใชจายเทากับ 1,014 ลานบาท ลดลง
ประมาณรอยละ 5 สาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสรางดานบุคลากรของ Wall Street English รวมทั้งการตัด
คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิเทากับ 253 ลานบาทในป 2560 ซึ่งผลขาดทุนดังกลาว สวนใหญเปนคาใชจายที่ไมใช
เงินสด เชน การต้ังสํารองตางๆ การตัดหนี้สูญ คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย รวมจํานวน 179 ลานบาท 
ดอกเบี้ยจายและภาษีรวม 73 ลานบาท ดังนั้นในป 2560 บริษัทฯ จะมี EBITDA ที่แทจริง ขาดทุน 1 ลานบาท 
และมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของที่เปนของบริษัทใหญ ในป 2560 เทากับ 2.26 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ 
1.68 เทา และอัตรา DSCR ในป 2560 เทากับ 1.29 เทา ลดลงจาก 1.63 เทาในป 2559  

อยางไรก็ดี การเพิ่มทนุของกลุมบริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ชวยใหอัตราสวนดังกลาวปรับปรุงไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น โดยภายหลังการเพ่ิมทุน บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของท่ีเปนของบริษัทใหญ เทากับ 2.14 
เทา และอัตรา DSCR เทากับ 1.52 เทา  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระน้ี ซึ่งมีผูถือหุนสอบถาม ดังนี้ 

คุณวิสุทธิ์ อรามเรือง ผูถือหุนสอบถามวา คาเส่ือมราคาและดอกเบี้ยจะยังคงเปนคาใชจายและตนทุนหลักที่
สงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปนี้หรือไม และคาดวาคาใชจายดังกลาวจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น 
อยางไร  

ประธานฯ ชี้แจงวา คาเส่ือมราคา สวนหนึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาขาของ Jeffer 
เนื่องจากกอนเขาซ้ือกิจการ Jeffer ไดดําเนินธุรกิจมากวา 10 ปแลว บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงสาขา 
โดยแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจ Jeffer มี 2 แนวทางดวยกัน ไดแก (1) ปดสาขาที่ไมมีประสิทธิภาพ และ (2) 
ลงทุนเพื่อปรับปรุงสาขาท่ีมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ธุรกิจอาหารมีคาเส่ือมราคาสูง เนื่องจาก ตามมาตรฐาน
บัญชี บริษัทฯ จะตองตัดคาเส่ือมราคาภายในระยะเวลาของสัญญาเชา การลงทุนเพื่อปรับปรุง ดังนั้น บริษัทฯ จึง
มีความจําเปนที่จะตองไมลงทุนปรับปรุงสาขาจนเร็วเกินไป เนื่องจากจะสงผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะในระหวางที่เศรษฐกิจถดถอย อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนที่จะขายแฟรนไชสเพื่อใหไดกําไรจากกลุม
ธรุกิจนี้มากขึ้น ซึ่งคูแขงของบริษัทฯ ตางก็ใชกลยุทธดังกลาวเชนเดียวกัน  

คุณวิสุทธิ์ อรามเรือง ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมวา บริษัทฯ คาดการณวา หากรายไดของ Wall Street English ใน
ปนี้เพิ่มขึ้นจะชวยใหการดอยคาสินทรัพยลดลงใชหรือไม  

ประธานฯ ชี้แจงวา หากรายไดของ Wall Street English ในปนี้เพิ่มขึ้นจะชวยใหการดอยคาสินทรัพยลดลง ซึ่งใน
ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดปรับปรุงเพื่อใหตนทุนลดลง และไดเร่ิมทําการตลาดมากขึ้น ทําใหผลประกอบการของ
บริษัทฯ เร่ิมดีขึ้น นับจากไตรมาสที่ 4 ของป 2560  

คุณณัฐพัชร สมบัติวรพัฒน  ผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมวา บริษัทฯ มีกลยุทธอยางไรที่จะทําใหธุรกิจ Index มี
อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 
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ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ มีแผนที่จะให Index จัด Event ของตนเอง เนื่องจากมีอัตรากําไรที่ดีกวาการรับจาง
ผลิต และเพื่อใหมีรายไดสมํ่าเสมอ และกําไรของบ Index ในอดีตที่ผานมาไดรับผลกระทบจากการ Write-off 
บริษัทที่ไมทํากําไรประมาณ 50 ลานบาท 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในอดีต Index มุงเนนการหารายไดไมได
คํานึงถึงตนทุนและการบริหารจัดการกําไรเทาที่ควร ดังนั้น ในปนี้ บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางให Index ใชระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรซึ่งบริษัทฯ อยูระหวางการสรรหาผูตรวจสอบภายใน   

คุณวิสุทธิ์ อรามเรือง ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมวา บริษัทฯ จะมีแผน Write-off อีกประมาณเทาไร 

ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ ซื้อธุรกิจนี้มาต้ังแตป 2558 และเม่ือทําการ Write-off ต้ังแตป 2559 – 2560 คาดวา
การ Write-off ในปนี้จะลดลง โดยมีเปาหมายปรับปรุงความสามารถในการกําไรใหดีขึ้น และเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 ป   

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเร่ืองอื่น
ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลประกอบการป 2560 และรายงานประจําป 2560  

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว รับทราบผลประกอบการป 2560 และรายงานประจําป 2560 วาระน้ีเปนวาระแจงเพื่อ
ทราบจึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน    

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ประธานฯ ขอใหนางอังคณีย ฤกษศิริสุข ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน เปนผูรายงานงบการเงินประจําป

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหทานผูถือหุนทราบ 

นางอังคณีย ฤกษศิริสุข รายงานใหที่ประชุมทราบถึงงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดย

คณะกรรมการบริษัทฯ และไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัทฯ วามีความถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แตตามกฎหมายตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนนี้ดวย ซึ่งรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2560  หนา 118 ถึง 208 และมีรายการที่สําคัญ

ดังนี้ 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพยรวม 3,206 ลานบาท 

หนี้สินรวม 1,893 ลานบาท 

สวนของผูถือหุนรวม 1,313 ลานบาท 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

รายไดรวม 2,407 ลานบาท 

ตนทุนรวม 1,716 ลานบาท 

กําไรขั้นตน 691 ลานบาท 

ขาดทุนสุทธิสําหรับป  (253) ลานบาท 

ขาดทุนสุทธิที่เปนของบริษัทใหญ (268) ลานบาท 

ขาดทุนตอหุน (0.64) บาท 

 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเร่ืองอื่น
ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตาม
รายละเอียดที่ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุม ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 254,283,859 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจําป 2560 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา จากงบการเงินเฉพาะบริษัทประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ไดรับ
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 253 ลานบาท ในป 2560 หรือคิดเปนขาดทุนตอหุน 
0.64 บาท โดยปจจุบันบริษัทฯ มีกําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จํานวน 216.79 ลานบาท และทุน
สํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ จํานวน 43.87 ลานบาท อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจําป 2560 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทยอย
มีความจําเปนตองสํารองเงินสดเพื่อใชในการขยายธุรกิจในอนาคตและเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป  

ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจําป 2560 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจําป 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอตอ
ที่ประชุม ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 254,283,859 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายใหนายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมาย เปนผูดําเนินการประชุมในวาระน้ี โดยนาย
ณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากในวาระน้ีมีประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนท่ีครบกําหนดและพนจากตําแหนงตามวาระ นาย    
ณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล จึงขอนําเสนอรายละเอียดวาระน้ีแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน โดยเรียนใหที่ประชุมทราบวา ตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทขอที่ 17 กําหนดใหกรรมการตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญประจําป ซึ่งในปนี้มีกรรมการที่ครบกําหนดและตองพนจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังนี้     

(1) นายประเสริฐ  ภัทรดิลก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายชัยประนิน  วิสุทธิผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
(3) นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง และ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
(4) นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
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ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญใหกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 
ทาน ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่องดการมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระน้ี 

นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล กลาวตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากล่ันกรองแลว (โดยกรรมการท่ี
ไมมีสวนไดเสีย) เห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง (1) นายประเสริฐ  ภัทรดิลก (2) 
นายชัยประนิน  วิสุทธิผล (3) นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ และ (4) นายธีร  สีอัมพรโรจน ใหกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 ทานดังกลาว เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  รวมท้ังมีความรูความสามารถและคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยไดนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับประวัติของ
กรรมการไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดประกาศเชิญชวนใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลใดที่เหมาะสมและมีความรูความสามารถเปน
กรรมการของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผานทางเว็บไซทของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฎ
วาไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการดังกลาว 

 นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระในป 2561 กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
จํานวน 4 ทาน ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 (1) นายประเสริฐ  ภัทรดิลก เปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

เห็นดวย 254,283,859 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

(2) นายชัยประนิน  วิสุทธิผล  เปนกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

เห็นดวย 254,283,859 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 
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(3) นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ เปนกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

เห็นดวย 254,283,859 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

(4) นายธีร  สีอัมพรโรจน  เปนกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

เห็นดวย 254,283,859 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 
2561 

 ประธานฯ มอบหมายใหนายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปน
ผูดําเนินการประชุมในวาระน้ี โดยนายชัยประนิน  วิสุทธิผล ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับขั้นตอนการ
กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ไดดําเนินการ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

(1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

โดยไดกล่ันกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับ

บริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคํานึงถึง

คาตอบแทนดังกลาววา อยูในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว

ดวย 

(2) นําเสนอหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน และคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการชุดยอยในแตละตําแหนง ทั้งที่เปนตัวเงิน และ/หรือมิใชตัวเงินในแตละป ตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ 
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ทั้งนี้ นายชัยประนิน  วิสุทธิผล ชี้แจงเพิ่มเติมวา นอกเหนือจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ซึ่งไดแก คาตอบแทน
ประจําและเบี้ยประชุมกรรมการแลว บริษัทฯ ไมไดจายคาตอบแทนอื่นที่มิใชตัวเงิน หรือสิทธิประโยชนอื่นใหแก
กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสรางคาตอบแทนกรรมการสําหรับปที่ผานมา (ป 2560) เปรียบเทียบกับปที่เสนอ (ป 
2561) เปนดังนี้ 

 

 ป 2560 ป 2561 

 คาตอบแทน 

รายเดือน 

เบี้ยประชุม คาตอบแทน 

รายเดือน 

เบี้ยประชุม 

คณะกรรมการบริษัท     

 ประธานกรรมการ 35,000 บาท 5,000 บาท 35,000 บาท 5,000 บาท 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ 20,000 บาท 5,000 บาท 20,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 5,000 บาท 25,000 บาท 5,000 บาท 

 กรรมการอิสระ 15,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

    

 ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

15,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ  10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง     

 ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

15,000 บาท 5,000 บาท - 10,000 บาท 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ 10,000 บาท 5,000 บาท - 5,000 บาท 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ     

 ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ 

15,000 บาท 5,000 บาท - 10,000 บาท 

 กรรมการอิสระ 10,000 บาท 5,000 บาท - 5,000 บาท 

คณะกรรมการการลงทุน     

 ประธานกรรมการการลงทุน 15,000 บาท 5,000 บาท - - 

 กรรมการ 10,000 บาท 5,000 บาท - - 
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ทั้งนี้ เม่ือป 2560  บริษัทฯ มีกรรมการ 11 ทาน และไดรับอนุมัติคาตอบแทนจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2560 ในวงเงิน 5.7 ลานบาท และใชไป 5.5 ลานบาท สําหรับในป 2561 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ทาน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหท่ี
ประชุมพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยในวงเงิน 5.7 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงิน
เทากับวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยในป 2560 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเร่ืองอื่น
ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2561 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2561 ในวงเงินไมเกิน 5.7 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 254,283,859 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 

 ประธานฯ ขอใหนายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงในวาระน้ี 

 นายประเสริฐ ภัทรดิลก ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 
เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2561 ของกลุมบริษัทฯ ตอไปอีกเปนปที่ 7 นับจากป 2555 
เนื่องดวย PwC เปนบริษัทที่มีชื่อเสียง มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ เปนผูมีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน
และมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดย
ผูสอบบัญชีมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/ หรือ 

2. นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ 

3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 
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 โดยบุคคลดังกลาวมีความเปนอิสระ และไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตน 
เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึง
ดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติงานได ให PwC จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ที่มีคุณสมบัติครบถวน
ปฏิบัติหนาที่แทนได 

 สําหรับคาสอบบัญชี ประจําป 2561 เม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราคาสอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแลว เห็นวา PwC มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2561 เปนยอดรวมของกลุมบริษัทฯ  
ทั้งส้ิน 3,330,000 บาท ทั้งนี้ คาสอบบัญชีดังกลาวจะไมรวมคาสอบบัญชีของกลุมบริษัทอินเด็กซ  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเร่ืองอื่น
ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีประจําป 2561 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 
2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 254,305,959 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9996 

ไมเห็นดวย 1,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0004 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ 

 ประธานฯ มอบหมายใหนายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมาย เปนผูดําเนินการประชุมในวาระน้ี โดยนาย
ณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 14 
มีนาคม 2561 ไดมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลอง
กับขอกําหนดและหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสวนของหลักทรัพยและนายทะเบียน
หลักทรัพยที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงไป
ใหแกผูถือหุนแลว ดังนี้ 
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ขอบังคับปจจุบัน ขอบังคับที่เสนอแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ 6 ใบหุนของบริษัทนี้เปนชนิดระบุชื่อผูถือหุน และ

ตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงหรือพิมพลายมือ

ชื่อ หรือมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพ

ลายมือชื่อแทนก็ได  

 

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายใหตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท วิธีปฏิบัติ

ที่ เ ก่ียวของกับงานนายทะเบียนหุนของบริษัทให

เปนไปตามที่นายทะเบียนหุนกําหนด 

ขอ 6 หุนของบริษัทเปนหุนชนิดระบุช่ือผูถือ โดย

ใบหุนทุกใบของบริษัทนี้จะระบุช่ือผูถือหุน และ

ตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงหรือพิมพลายมือ

ชื่อ หรือมอบหมายใหนายทะเบียนหลักทรัพยตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลง

หรือพิมพลายมือช่ือแทนก็ได 

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเปนนายทะเบียน

หลักทรัพยของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เก่ียวของกับงาน

ทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทใหเปนไปตามท่ีนาย

ทะเบียนหลักทรัพยกําหนด 

 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเร่ือง

อื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 6. ของขอบังคับของบริษัทฯ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 6. ของขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสีย ดังนี้ 

เห็นดวย 254,305,960 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9996 

ไมเห็นดวย 1,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0004 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

 

วาระที่ 9 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 - ไมมี - 
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ผุถือหุนมีขอซักถามและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

ผูถือหุนสอบถามวา ในปนี้บริษัทฯ ต้ังเปาเติบโตประมาณเทาไร และบริษัทฯ จะปองกันความเส่ียงอะไรบางที่จะ
ทําใหยอดขายไมเปนไปตามที่คาดการณไว  

ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ ต้ังเปาโดยรวมยอดขายจะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 ในสวนของคาใชจาย
คาดการณวาจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 8 จากปที่ผานมา และ EBITDA Margin จะดีขึ้นจากติดลบจะกลับมา
เปนบวก ซึ่งการคาดการณที่กลาวมานั้นเปนสวนหนึ่งของ KPI ของทีมบริหาร ซึ่งไดผานการกล่ันกรองและอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว 

ในสวนของความเส่ียงนั้น ที่ผานมาจะเห็นวายอดขายของ Jeffer ติดลบท้ังท่ีกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
โดยติดลบ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ แตในปนี้ ยอดขายของ Jeffer คอนขางดีขึ้นจากปที่ผาน ดังนั้น ความเส่ียง
ของ Jeffer คือกําลังซื้อของผูบริโภคที่ลดลง แตบริษัทฯ ไดมีการปรับเปล่ียนราคาสินคาใหสามารถแขงขันไดมาก
ขึ้น โดยราคาอาหารเร่ิมตนจะอยูที่ 79 บาท ซึ่งจะได Margin อยูที่ประมาณรอยละ 65 แตจะทําใหกําไรลดลง แต
บริษัทฯ จะใชกลยุทธนี้ในการรักษายอดขายในชวงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย สําหรับ Wall Street English ปญหา
หลักคือ ราคาเฉล่ียตอสัญญาอยูที่ประมาณ 85,000 บาทตอสัญญา อายุประมาณ 12 เดือน ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการ
ปรับลดราคาลงเหลืออยูที่ประมาณ 65,000 ตอสัญญา โดยลูกคาของ Wall Street English นั้น รอยละ 50 จะ
ชําระเปนเงินสด และอีกรอยละ 50 จะชําระดวยบัตรเครดิตที่สามารถแบงชําระได ซึ่งความเส่ียงอยูที่ลูกคาไมได
รับอนุมัติวงเงินสินเช่ือ โดยบริษัทฯ มีการแกไข คือ บริษัทฯ ใหลูกคาชําระเงินคาเรียนลวงหนาประมาณ 3 เดือน 
สวนที่เหลือใหลูกคาผอนชําระกับบริษัทฯ เหตุผลที่ใหชําระลวงหนา 3 เดือน เนื่องจากจํานวนเงินที่บริษัทฯ ไดรับ
นั้นครอบคลุมคาเชาพื้นที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ลูกคาไมเรียนตอและไมชําระคาเรียนสวนที่เหลือ บริษัทฯ ได
บริหารความเส่ียงดังกลาวไวแลว ซึ่งคอนขางไดรับการตอบรับจากลูกคาดีพอสมควร แตบริษัทฯ จะดําเนินการ
ในลักษณะนี้ เพื่อแกไขปญหาเฉพาะกรณีที่ธนาคารไมอนุมัติวงเงินสินเช่ือใหแกลูกคาเทานั้น เนื่องจากบริษัทฯ 
ไมมีนโยบายประกอบธุรกิจการใหสินเช่ือแตอยางใด สําหรับ Index คาดวาจะเติบโตขึ้นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพราะเร่ิมมีสัญญาณของการจัดงานร่ืนเริงในประเทศมากขึ้น  

ผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมวา ในสวนของลูกคาที่ใชบริการลดลงน้ัน Jeffer มีกลยุทธอยางไรหรือไม เนื่องจากท่ี
ผานมาไมมีเด็กนักเรียน นักศึกษาเขาไปใชบริการ เม่ือเทียบกับคูแขงที่มีเด็กนักเรียน นักศึกษาเขาไปใชบริการ 
คอนขางมาก ทั้งที่อยูในสภาวะเศรษฐกิจไมดีเชนเดียวกันกับ Jeffer  

ประธานฯ ชี้แจงวา สาขาเกาที่ไมปรับปรุง ลูกคาจะใชบริการนอยมาก ดังนั้น สาขาเกาทั้งหมด ยอดขายจะติดลบ 
เนื่องจากสภาพรานไมทําใหเด็ก นักเรียน นักศึกษาอยากเขาราน ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามควบคุมคาใชจายดาน
การตลาดใหไมเกินกวารอยละ 2 ซึ่งเทียบกับคูแขงจะมีคาใชจายดานการตลาดมากกวา Jeffer บริษัทฯ กําลังอยู
ในระหวางการปรับปรุงสาขาเกา 

  




