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รายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2562 (ครัง้ท ี่ 26/2562) 

บริษัท  เวฟ  เอน็เตอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

สถานที่ประชุม 

อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชัน้ 8 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

วันและเวลาที่ประชุม 

การประชมุจดัขึน้ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2562 เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายประเสริฐ ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  

4. นายสมศกัด์ิ พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5. หมอ่มหลวงนลนีิ หสัดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

6. นายฟิลปิ โอลเิวอร์  เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

7. นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นางสาวปิยวดี มาลีนนท์ กรรมการ  

9. นายธีร์ สีอมัพรโรจน์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการบริหาความเส่ียง  

10. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลีนนท์ กรรมการ  

กรรมการที่มไิด้เข้าร่วมประชุม 

 - ไมมี่ -   

มีกรรมการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 จํานวน 10 ท่านจากจํานวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด 10 ท่าน คิดเป็น
อตัราร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ 

ผู้บริหารท ี่เข้าร่วมประชุม 

1. นางองัคณีย์ ฤกษ์ศิริสขุ เลขานกุารบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน  
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด  

1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  

2. นางสาวธิตินนัท์ แวน่แก้ว  

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท  แคปปิตอลบอ็กซ์ คอนซัลติง้ จาํกัด 
1. นางสาวจิตติวรรณ กนัตะสริิพิทกัษ์  

 นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงวา่บริษัทฯ มี
ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวนทัง้สิน้ 27 รายนบัรวมจํานวนหุ้นได้ 288,583,586 หุ้น คิดเป็น
อัตราร้อยละ 61.6697 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ซึ่งมีจํานวนหุ้นรวม 467,950,000 หุ้น และระหว่างการประชุมมี          
ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะอีกจํานวน 4 ราย รวมการประชมุครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 31 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 296,463,688 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 63.3537 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ จงึกลา่วเปิดประชมุ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์          
คอนซลัติง้ จํากดั ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ และเป็นผู้ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุ
ทราบเก่ียวกบัข้อปฏิบติัในการประชมุและลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยท่ีปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

 ภายหลงัท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงเทา่นัน้ 

 บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม 
สว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ทัง้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตวัเอง และผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

 เฉพาะวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระซึง่จะขอให้ลงคะแนนเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้ นทุกราย ทัง้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้ น เห็นด้วย                

ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง 

 สําหรับการนบัผลการลงคะแนนตามในแตล่ะวาระแบง่ได้ ดงันี ้
o วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  
o วาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
o วาระท่ี 6 ต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ ท่ีไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนนด้วย 
o วาระท่ี 8 ต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ ท่ีไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนนด้วย 

 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่ได้อยู่ในห้องประชมุในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยการส่ง
บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงหากมีข้อสงสัย เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมี
คําถาม ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2561 (ครัง้ท ี่ 25/2561) เมื่อวันท ี่ 30 เมษายน 2561 

 ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 25/2561) เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 
2561 ซึ่งมีจํานวนทัง้หมด 16 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 25/2561) เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุรับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 
25/2561) เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามเอกสารท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย 288,583,586 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลประกอบการปี 2561 และรายงานประจาํปี 2561    

 ประธานฯ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561 ท่ีผ่านมา แบ่งได้เป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ      
1. กลุ่มธุรกิจ Lifestyle โดยมีธุรกิจในกลุ่มนีจํ้านวน 2 ธุรกิจ กล่าวคือ Jeffer Restaurant ประกอบธุรกิจ
ร้านอาหาร (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 100) และ Wall Street English ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียน
สอนภาษาองักฤษ (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 100) และ 2. กลุ่มธุรกิจ Entertainment โดยมีธุรกิจ
ในกลุ่มนีจํ้านวน 2 ธุรกิจ กล่าวคือ Index ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการส่ือสาร
ทางการตลาดแบบครบวงจร (บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50) และ Wave TV ซึ่งประกอบธุรกิจรับจ้างผลิต
ละครโทรทศัน์ให้แก่ช่อง 3 (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 100) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีเงินลงทนุในหุ้น
ของบริษัท ไทย โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 10  

 ประธานฯ ชีแ้จงภาพรวมการประกอบธุรกิจในปี 2561 ของแต่ละ Business Unit ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
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1. Wall Street English   

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มาซึ่งสญัญา Master Franchise Agreement โดยเป็นการรับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการ
ขยายธุรกิจในรูปแบบของ Franchise ในประเทศไทย ลาว และกมัพชูา เป็นระยะเวลา 15 ปี (สิน้สดุในปี 2576) 
โดยมีเง่ือนไขว่า บริษัทฯ จะต้องดําเนินการเปิดสาขาของ Wall Street English ในรูปแบบ Franchise จํานวน 8 
สาขาในประเทศไทย ภายในปี 2570 และบริษัทฯ จะต้องดําเนินการเปิดสาขาในประเทศกมัพชูาจํานวน 3 สาขา 
และในประเทศลาวจํานวน 1 สาขาภายใน 6 ปีนับจากวันท่ีได้มาซึ่ง สญัญา Master Franchise Agreement 
ดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนงานการขยายสาขาในประเทศไทย ในรูปแบบ 
Franchise ดงันีคื้อ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเปิดสาขาในประเทศเพิ่มเติมจํานวน 38 สาขาภายใน 5 ปี โดยจะ
ขยายสาขาให้มีความครอบคลุม 34 จังหวัด แบ่งได้เป็น 4 สาขาในจังหวัดชลบุรี และ 2 สาขาในจังหวัด
นครราชสีมา สําหรับสาขาท่ีเหลือในจงัหวดัอ่ืน บริษัทฯ ได้มีการจดักลุ่มตามจํานวนประชากร อตัราการเติบโต
ของรายได้ (GDP) และอายขุองประชากร ซึ่งแบ่งเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ในกลุ่ม A คือ จงัหวดัท่ีมีจํานวนประชากรเกิน 
1.5 ล้านคน มีอตัราการเติบโตของรายได้ (GDP) ท่ีสงู และอายขุองประชากรอยู่ระหว่าง 15-29 ปีเกิน 3 แสนคน 
โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเปิด 6 สาขาในจงัหวดัท่ีอยู่ในกลุ่ม A และจะเปิด 20 สาขาในจงัหวดัท่ีอยู่ในกลุ่ม B 
และจะเปิด 8 สาขาในจงัหวดัท่ีอยู่ใน    กลุม่ C และจะเปิด 15 สาขาในกลุม่จงัหวดัท่ีอยู่ในกลุ่ม D โดยภายในปี 
2562 บริษัทฯ มีเปา้หมายท่ีจะเปิด 6 สาขาในรูปแบบ Franchise ในจงัหวดัท่ีอยูใ่นกลุม่ A ได้แก่ จงัหวดันครราชี
มา และจงัหวดัขอนแก่น เป็นต้น  

ในปี 2561 ยอดขายของ Wall Street English มีจํานวนประมาณ 500 กว่าล้านบาท เติบโตเพิ่มเติมร้อยละ 33 
จากปีก่อน ปัจจบุนั มี Wall Street English จํานวนทัง้สิน้ 14 สาขา โดยบริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จํานวน 3 สาขา 
ได้แก่ (1) สาขาเมญ่า ช็อปปิง้เซ็นเตอร์ ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (2) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 (3) สาขา         
เดอะมอลล์ บางกะปิ ทัง้นี ้Wall Street English มีนกัเรียนจํานวนกว่า 8,000 คน และมีพนกังานประมาณ 500 
คน โดยกลุม่ลกูค้าเปา้หมายของ Wall Street English คือ กลุม่อาย ุ15-29 ปี ซึง่มีความสนใจเรียนรู้ภาษาองักฤษ
เพิ่มเติม หรือเพ่ือไปเรียนต่อต่างประเทศ ทัง้นี ้สําหรับตลาดโรงเรียนสอนภาษาองักฤษระดบั Premium นัน้ Wall 
Street English มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เท่ากับร้อยละ 35 ซึ่งถือเป็นอันดับ 1 ในตลาดโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษระดบั Premium  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จํานวน 1 สาขาคือ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ป่ินเกล้า ขนาดพืน้ 246 ตาราง
เมตร และกําลงัจะเปิดอีก 1 สาขา คือ สาขาเซน็ทรัลพลาซา่ แจ้งวฒันะ ในเดือนพฤษภาคม 2562 นี ้

ในปี 2561 ท่ีผา่นมา สาขาของ Wall Street English เปรียบเทียบเป็นรายสาขาเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 ตอ่สาขา 
อยา่งไรก็ดี ในสว่นของกลุม่ลกูค้าองค์กร เติบโตลดลงร้อยละ 15 เน่ืองจากสิน้สดุสญัญากบัลกูค้าองค์กรประเภท
ภาครัฐ แตโ่ดยภาพรวม Wall Street English ยงัมียอดขายเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 33 จากปีก่อน   
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2. Jeffer Restaurant 

ในปี 2561 ยอดขายของ Jeffer Restaurant มีจํานวนประมาณ 600 ล้านบาท โดยมีจํานวนทัง้สิน้ 77 สาขา ณ 
ต้นปี 2561 ตอ่มาบริษัทฯ ได้ดําเนินการปิดสาขาท่ีผลประกอบไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายจํานวน 14 สาขา และเปิด
สาขาใหม่จํานวน 1 สาขา ทําให้ ณ สิน้ปี 2561 Jeffer Restaurant มีสาขาจํานวนทัง้สิน้ 64 สาขา ในปัจจุบัน 
Jeffer Restaurant มีพนักงานประมาณ 1,200 คน ให้บริการผู้บริโภคจํานวนกว่า 250,000 คนต่อเดือน และมี
กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ได้แก่ นกัเรียน และ Young Family & First Jobber   

นอกจากนี  ้ในเดือนสิงหาคม 2561 Jeffer Restaurant ได้เปิดให้บริการสั่งอาหารในรูปแบบ Delivery ผ่าน 
LINEMAN เป็นครัง้แรก และบริษัทฯ ยงัได้ดําเนินการปรับเปล่ียน Image & Corporate Identity ได้แก่ ตราสนิค้า 
(Logo) และเมนอูาหารของธุรกิจ Jeffer Restaurant ซึง่ได้ดําเนินการไปแล้วกวา่ 33 สาขาหรือคิดเป็นร้อยละ 52 
ของจํานวนสาขาทัง้หมดคือ 64 สาขา เพ่ือรองรับการขยายสาขาในรูปแบบ Franchise โดยบริษัทฯ มีเปา้หมายท่ี
จะทําให้ Jeffer Restaurant มี 200 สาขาภายใน 5 ปี เพ่ือเป็นผู้ นําตลาดในธุรกิจนีอ้ย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ มี
แผนท่ีจะขยายสาขาในรูปแบบ Franchise ตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไป  

3. Index 

ในปี 2561 Index มียอดขายประมาณ 1,300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 Business Units มีพนักงานจํานวน
ประมาณ 450 คน และยังครองอันดับเป็นผู้ นําในการจัด Event อันดับ 7 ของโลก โดยมีสาขาท่ีประเทศพม่า 
ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยในปี 2561 Index ได้รับการคดัเลือกให้จัดสร้าง Thai Pavilion ท่ี
งาน World Expo ท่ีจะจดัขึน้ในปี 2563 ท่ีเมืองดไูบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี ้Index ยงัได้เป็นผู้จดังาน
อีกหลายงาน อาทิ งานเปิดตวั Icon Siam งาน Winter Festival งานประกวด Miss Universe และงาน Bangkok 
Countdown เป็นต้น  

ต่อมาประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับ CG Score อยู่ท่ีระดับร้อยละ 90 หรือในระดับ 
“Excellent” ซึง่จดัอยู่ในระดบัเดียวกนักบับริษัทท่ีอยู่ใน SET50 Index ท่ีมี CG Score อยู่ท่ีระดบัร้อยละ 91 และ 
AGM Score อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 94 หรือในระดบั “Excellent”   

นอกจากนี ้บริษัทฯ กําลงัอยูใ่นขัน้ตอนการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ
ทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  

ประธานฯ กลา่วสรุปผลการดําเนินงานในแตล่ะกลุม่ธุรกิจ ดงันี ้

ในส่วนของยอดขายภาพรวมของกลุ่มบริษัทเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 จากจํานวน 2,407 ล้านบาทเพิ่มขึน้เป็น
จํานวน 2,455 ล้านบาท โดยธุรกิจท่ียอดขายเติบโตสูงสุดคือ ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมียอดขาย
เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 33 จากจํานวน 399 ล้านบาท เป็นจํานวน 529 ล้านบาท ส่วนธุรกิจร้านอาหาร Jeffer 
Restaurant เติบโตลดลงร้อยละ 5 จากจํานวน 627 ล้านบาท เป็นจํานวน 594 ล้านบาท เน่ืองจากการปิดสาขาท่ี
ผลประกอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทําให้มีสาขาลดลงจาก 77 สาขา เป็น 64 สาขา ธุรกิจบนัเทิงและกิจกรรม
ทางการตลาด (Entertainment & marketing activities) มีรายได้ท่ีเติบโตลดลงร้อยละ 4 จากจํานวน 1,381   
ล้านบาท เป็นจํานวน 1,332 ล้านบาท เน่ืองจากไมไ่ด้มีการจดัทําละครโทรทศัน์ให้แก่ช่อง 3 ในปี 2561  
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ในสว่นของกําไรขัน้ต้น บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นในปี 2561 เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 23 จากจํานวน 691 ล้านบาท เป็น
จํานวน 853 ล้านบาท และมีคา่ใช้จ่ายเทา่กบั 1,013 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 0.1 จากปี 2560 โดยลดลง
เน่ืองจากต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง และ EBITDA จากปี 2560 ท่ีติดลบอยู่ท่ีจํานวน 44 ล้านบาท ปรับตวัเป็น
บวกเพิ่มขึน้ร้อยละ 427 มาอยู่ท่ีจํานวน 144 ล้านบาทในปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการปรับโครงสร้างด้าน
บคุลากรของ Wall Street English รวมทัง้การตดัคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน ๆ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขาดทนุสทุธิเท่ากบั 100 ล้านบาทในปี 2561 ขาดทนุลดลงร้อยละ 60 จากปี 2560 ซึ่งบริษัทมีผล
ขาดทุนจํานวน 253 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึน้จากปี 2560 ท่ีจํานวน 3,206     
ล้านบาท มาอยู่ท่ีจํานวน 3,271 ล้านบาทในปี 2561 หนีส้ินของบริษัทฯ จากการกู้ ยืมธนาคารพาณิชย์ จากเดิม
ในปี 2560 จํานวน 1,893 ล้านบาท เน่ืองจากการกู้ ยืมเพ่ือการได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นการกู้ ยืมใน
สดัสว่นร้อยละ 100 ลดลงเหลือจํานวน 1,857 ล้านบาทในปี 2561    

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม
หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2561 และรายงาน
ประจําปี 2561  

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว รับทราบผลประกอบการปี 2561 และรายงานประจําปี 2561 วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือ
ทราบจงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน    

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2561  

ประธานฯ ขอให้นางองัคณีย์ ฤกษ์ศิริสขุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินประจําปี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบ 

นางองัคณีย์ ฤกษ์ศิริสขุ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สําหรับปีสิน้สุด  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2561 ท่ีได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน แต่ตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนีด้้วย ซึ่งรายละเอียดของงบแสดงฐานะทาง

การเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 

2561 หน้า 88 ถงึ 191 และมีรายการท่ีสําคญัดงันี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 

สนิทรัพย์รวม 3,271 ล้านบาท 

หนีส้นิรวม 1,857 ล้านบาท 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,414 ล้านบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 

รายได้รวม 2,455 ล้านบาท 

ต้นทนุรวม 1,602 ล้านบาท 

กําไรขัน้ต้น 853 ล้านบาท 

ขาดทนุสทุธิสําหรับปี  (100) ล้านบาท 

ขาดทนุสทุธิท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (189) ล้านบาท 

ขาดทนุตอ่หุ้น (0.41) บาท 

 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอ่ืน
ใดอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณางบการเงินประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจําปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตาม
รายละเอียดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและ     
ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย 296,393,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561  

ประธานฯ ขอให้นางองัคณีย์ ฤกษ์ศิริสขุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ  

นางองัคณีย์ ฤกษ์ศิริสขุ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กําหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะ
กระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล…”  

จากงบการเงินรวมประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัทฯ 
มีขาดทุนสทุธิ 99.53 ล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.41 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกําไร
สะสมตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จํานวน 272.34 ล้านบาท และทนุสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ จํานวน 
46.80 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการงด
จ่ายเงินปันผล ประจําปี 2561 อนัเน่ืองมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจําเป็นต้องสํารองเงินสดเพ่ือใช้ใน
การขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทนุหมนุเวียนตอ่ไป  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอ่ืน
ใดอีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2561  

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2561 ตามท่ีประธานฯ เสนอต่อ
ท่ีประชมุ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย 296,393,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น
ผู้ ดําเนินการประชมุในวาระนี ้ 

นายชัยประนิน วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ข้อบงัคบั
บริษัทฯ ข้อ 17 ได้กําหนดวา่ “ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัประจําปี จํานวน 1 ใน 
3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด…” ทัง้นี ้ในปัจจบุนักรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 10 ท่าน ดงันัน้ ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นี ้จงึมีกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  3 ทา่น คือ  
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(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

(2) นายสมศกัด์ิ  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
(3) ดร.แคทลีน  มาลีนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
 

ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึขอเชิญให้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 
3 ทา่น ออกจากท่ีประชมุชัว่คราว เพ่ืองดการมีสว่นร่วมในการพิจารณาอนมุติัในระเบียบวาระนี ้

นายชยัประนิน วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กล่าวต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ (1) นายแมทธิว  กิจโอธาน (2) นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย และ (3) ดร.แคทลีน       
มาลีนนท์ ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากบคุคลทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว เป็นบคุคลท่ีมี
คณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความรู้ความสามารถและคณุสมบติัครบถ้วน
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยได้นําเสนอ
รายละเอียดเก่ียวกบัประวติัของกรรมการไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลใดท่ีเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเป็น
กรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ผลปรากฎ
วา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการดงักลา่ว 

 นายชยัประนิน วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้สอบถาม
และให้ข้อคิดเหน็เพิ่มเติม และมีผู้ ถือหุ้นมีข้อสอบถามดงันี ้

 นายพิสิษฐ์  ตัง้ประจักษ์ภักดี ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ในฐานะผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า 
เน่ืองจากคุณสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย กรรมการอิสระได้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีตามวาระท่ี
กําหนดในแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอสอบถามเก่ียวกบัความ
โปร่งใสและขัน้ตอนในการสรรหากรรมการอสิระของบริษัทฯ  

 นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงท่ีประชุมว่า คุณสมศักด์ิ        
พยบัเดชาชัย กรรมการอิสระ เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแต่งตัง้คณุสมศกัด์ิ  พยบัเดชาชยั กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระ  

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปี 
2561 กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
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มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 
ทา่น ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ  /  ประธานกรรมการบริษัท  /  ประธานเ จ้าหน้า ท่ีบริหาร  และ          
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน    

เหน็ด้วย 296,393,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 

(2) นายสมศกัด์ิ  พยบัเดชาชยั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  

เหน็ด้วย 296,392,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9997 

ไมเ่หน็ด้วย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0003 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 

(3) ดร.แคทลีน  มาลีนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

เหน็ด้วย 191,286,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง 105,106,924 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัต ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี  
2562 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น
ผู้ ดําเนินการประชุมในวาระนี ้โดยนายชัยประนิน  วิสุทธิผล ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับขัน้ตอนการ
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน ได้ดําเนินการ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

(1) กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ชดุย่อย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับ

บริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทัง้นี  ้จะมีการคํานึงถึง

ค่าตอบแทนดงักลา่วว่า อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้

ด้วย 

(2) นําเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดย่อยในแต่ละตําแหน่ง ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน และ/หรือมิใช่ตวัเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุติั 
 
ทัง้นี  ้นายชัยประนิน  วิสุทธิผล ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ 
ค่าตอบแทนประจําและเบีย้ประชุมกรรมการแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงิน หรือ
สิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปีท่ีผ่านมา            
(ปี 2561) เปรียบเทียบกบัปีท่ีเสนอ (ปี 2562) เป็นดงันี ้

 
 ปี 2561 ปี 2562 

 ค่าตอบแทน  

รายเดือน 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน  

รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

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 

 
  



 Wave Entertainment Public Company Limited 
 บรษิทั เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั(มหาชน)   

3199 Maleenont Tower 15th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชนั 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
Tel.: (66-2) 665-6705   Fax.: (66-2) 665-6750 

  

   หน้า 12 จาก 17  

 

 ปี 2561 ปี 2562 

 ค่าตอบแทน  

รายเดือน 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน  

รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  
    

 ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

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 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     

 ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

- 10,000 บาท - 10,000 บาท 

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

คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ      

 ประธานกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ 

- 10,000 บาท - 10,000 บาท 

 กรรมการอิสระ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

 

ทัง้นี ้เม่ือปี 2561  บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ทา่น และได้รับอนมุติัค่าตอบแทนจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561 ในวงเงิน 5.7 ล้านบาท และใช้ไป 4.1 ล้านบาท สําหรับในปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงิน
เทา่กบัวงเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ยในปี 2561 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอ่ืน
ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2561 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เหน็ด้วย 296,393,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

 ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ ภทัรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

 นายประเสริฐ ภทัรดิลก ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จํากดั (“PwC”) เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นปีท่ี 8 นบัจากปี 2555 
เน่ืองด้วย PwC เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียง มีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์
ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทฯ เป็นผู้ มีความรู้ ความชํานาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดย
ผู้สอบบญัชีมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4906 และ/ หรือ 

2. นางณฐพร พนัธุ์อดุม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3430 และ/หรือ 

3. นายพิสฐิ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095 

 โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว ทัง้นี ้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น 
เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
ดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ PwC ท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วน
ปฏิบติัหน้าท่ีแทนได้ 

 สําหรับค่าสอบบญัชี ประจําปี 2562 เม่ือได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชีของ
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า PwC มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2562 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
ทัง้สิน้ 3,430,000 บาท ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วจะไมร่วมคา่สอบบญัชีของกลุม่บริษัทอินเดก็ซ์  
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอ่ืน
ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจําปี 2562 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 
2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ     
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย 296,393,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพ ิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ  

 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจิตติวรรณ กนัตะสริิพิทกัษ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ ดําเนินการประชมุในวาระนี ้
โดยนางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 
2/2562 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2562 ได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ  
บริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดัพ.ศ. 2535 ในหลายมาตรา ดงันัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมดงักลา่วตามประกาศ คสช. และ
คําสัง่หวัหน้า คสช. และเพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ไปให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบัน  ข้อบังคับท ี่เสนอแก้ไขเพ ิ่มเตมิ 

หมวดที่ 4 “คณะกรรมการ” 

ข้อ 31 ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุม

อยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

 

 

 

หมวดที่ 4 “คณะกรรมการ” 

ข้อ 31 ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอย่างน้อย 

3 เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอ ันเป็นที่ต ัง้ส ํานักงานใหญ่

ของบริษัท  หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ  ณ สถานที่อ ื่น

ใด  โดยการกําหนด  วัน  เวลาและสถานที่  เ ป็นไป

ตามดุลยพนิ ิจของประธานกรรมการ    

ปร ะธ าน ก ร ร มก าร อ าจกําห น ด ให้ มีก าร จัด

ประชุมผ่านสื่ออ ิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยการประชุม

ผ่านสื่ออ ิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัต ิตามหลักเกณฑ์
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ข้อบังคับปัจจุบัน  ข้อบังคับท ี่เสนอแก้ไขเพ ิ่มเตมิ 
 

 

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอัน

เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามความจําเป็น

และสมควรได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง 

โบนสั   

และวิธ ีการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในเรื่ องนัน้ๆ  

ด้วย  

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอนัเก่ียวเน่ือง

กับการปฏิบติัหน้าท่ีตามความจําเป็นและสมควรได้แก่ 

เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั   

หมวดที่ 5 “การประชุมผู้ถ ือห ุ้น” 

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้    

ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 

เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าว

ม า แ ล้ ว  ใ ห้ เ รี ย ก ว่ า ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ส า มัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 

ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้   

ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้   

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทั ้ง ห ม ด  จ ะ เ ข้ า ช่ื อ กั น ทํ า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้

คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ

วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ี

ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว

ด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

หมวดที่ 5 “การประชุมผู้ถ ือห ุ้น” 

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่

จะเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท ี่จ ําหน่ายได้

ท ั ้ ง ห ม ด  จ ะ เ ข้ า ชื่ อ กั น ท ํ า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถ ือห ุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลใน

การที่ ข อ ให้ เ รี ยกปร ะชุม ไ ว้ให้ ช ัด เจน ในหนังสือ

ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้

มีการปร ะชุมผู้ ถ ือ ห ุ้ นภายใน  45 วัน  นับแ ต่วันท ี่

ได้รับหนังสือจากผู้ถ ือห ุ้น   

ในกรณีท ี่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวร รคสาม  ผู้ ถ ือห ุ้ น

ท ัง้หลายซ ึ่งเข้าช ื่อกันหรือผู้ถ ือห ุ้นคนอื่นๆ  รวมกัน

ได้จาํนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็

ได้  ภายใน  45 วันนับแ ต่วันครบกําหนดระยะเวลา

ตามวร ร คสาม  ใน ก รณี เ ช่ น นี ใ้ ห้ ถือ ว่ าเ ป็น การ

ประชุมผู้ ถ ือห ุ้นท ี่คณะกรรมการ เรียกประชุม  โดย
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ข้อบังคับปัจจุบัน  ข้อบังคับท ี่เสนอแก้ไขเพ ิ่มเตมิ 

บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาํเป็นที่เก ิดจาก

การจัดให้มีการประชุมและอ ํานวยความสะดวก

ตามสมควร  

ในกรณีท ี่ปร ากฏว่าการประชุมผู้ ถ ือห ุ้ นท ี่ เ ป็น

การ เรียกประชุมเพราะผู้ ถ ือห ุ้นตามวรรคสี่ครั ้งใด

จํานวนผู้ ถ ือห ุ้ นซ ึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเ ป็นองค์

ประชุมตามที่กาํหนดไว้ในข้อ  35 ผู้ถ ือห ุ้นตามวรรค

สี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่ เก ิดจาก

การจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท   
 

โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจดําเนินการ

การจดทะเบียนข้อบงัคบัใหม่ตามท่ีปรากฏข้างต้น รวมถึงให้มีอํานาจแก้ไขให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน

จนเสร็จการ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ือง

อ่ืนใด อีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 31. และข้อ 33. ของข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดัพ.ศ. 2535 ในหลายมาตรา   

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 31. และข้อ 33. ของข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียงของผู้ มีสว่นได้เสีย ดงันี ้

เหน็ด้วย 296,393,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

วาระที่ 9 เรื่ องอ ื่นๆ  (ถ้ามี)  

 - ไมมี่ - 




