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ผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 
2. นางสาวธิตินันท แวนแกว 

นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงวา 
บริษัทฯ มีผูถือหุนทั้งหมด 1,833 ราย คิดเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 421,200,000 หุน ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ 
คร้ังที่ 24/2560 (“ที่ประชุม”) มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 38 ราย คิดเปนจํานวนหุน 126,420,942 หุน 
และผูถือหุนที่มอบฉันทะมาประชุมจํานวน 16 ราย คิดเปนจํานวนหุน 155,498,451 หุน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 54 
ราย คิดเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 281,919,393 หุน ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 66.9324  ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ 
ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมสามัญ
ผูถือหุนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษทัฯ ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุม 

ในระหวางการประชุมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มเติม จํานวน 11 ราย รวมเปนจํานวนผูถือ
หุนทั้งส้ิน 65 ราย คิดเปนจํานวนหุนทั้งหมด 282,363,498 หุน หรือคิดเปนประมาณรอยละ 67.0379 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสรรพวิทย จันทรศุภฤกษ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด วิลเล่ียมส 
(ไทยแลนด) จํากัด ใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปนผูชี้แจงให
ที่ประชุมทราบเก่ียวกับขอปฏิบัติในการประชุมและลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยนายสรรพวิทยไดชี้แจงใหที่ประชุม
ทราบดังนี้ 

 ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหนึ่งหุน 

 ภายหลังที่ผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ขอใหผูถือหุนลงมติในบัตรลงคะแนน 
บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น 

 บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระน้ัน ๆ ทั้งในสวนของผูถือหุนที่มาประชุม
ดวยตัวเอง และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

 เฉพาะวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งจะ
ขอใหลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนทุกราย ทั้ง
กรณีผูถือหุน เห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียง 

 สําหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแตละวาระแบงได ดังนี้ 

o วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 7 และ 10 ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
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o วาระท่ี 2 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน 

o วาระท่ี 6 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับ  

ผูที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

o วาระท่ี 8 และ 9 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูที่ไมเห็นดวย และงดออก
เสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

 สําหรับผูถือหุนทานใดที่ตองการกลับกอน หรือไมไดอยูในหองประชุมในวาระใด สามารถใชสิทธิของ
ทานไดโดยการสงบัตรลงคะแนนลวงหนาใหแกเจาหนาที่ของบริษัท 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงหากมีขอสงสัย เม่ือไมมีผูถือหุนคนใดมี
คําถาม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 (ครั้งที่ 23/2559) เมื่อวันที่  
29 เมษายน 2559 

ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 (คร้ังที่ 23/2559) ที่ไดจัดขึ้นเม่ือ
วันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 14 หนา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระการพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 (คร้ังที่ 23/2559) ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
(คร้ังที่ 23/2559) ที่ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารท่ีได
จัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 281,919,393 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง - เสียง   

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการป 2559 และรายงานประจําป 2559 

ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมถึงวิสัยทัศนของบริษัทฯ วา บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะเปนผูนําทางธุรกิจ
ดาน Lifestyle & Entertainment ของประเทศไทยและกลุมประเทศอินโดจีน  
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ประธานฯ เสนอที่ประชุมถึงความมุงหวังของบริษัทฯ ที่จะ (1) ผลิตสินคาและบริการใหตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ (2) พัฒนาสินคาและบริการเพื่อใหเกิดยอดขายและกําไร
จากการดําเนินธุรกิจที่ถูกตอง (3) พัฒนาบุคลากรใหมีการทํางานรวมกันเปนทีม และ (4) พัฒนา
นวัตกรรมตาง ๆ ของบริษัทเพื่อเสริมสรางความกาวหนาทางธุรกิจ 

ประธานฯ กลาวถึงการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 2 ปที่ผานมา วามีการขยายธุรกิจ
คอนขางรวดเร็ว โดยในป 2557 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือ 2 ธุรกิจ ในอัตราสวนการถือหุน 100% ไดแก Wall 
Street English ในเดือนพฤษภาคมและ Jeffer ในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ในชวงปลายปดังกลาว 
บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (“TSE”) ซึ่งเปนบริษัทที่บริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุน
อยูที่รอยละ20 ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงเปนการสรางมูลคาใหกับ

บริษัทฯ มากขึ้น ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนในอัตราสวนการถือหุนรอยละ 50 
ของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (“อินเด็กซ”) ซึ่งปจจุบันมีสถานะเปนบริษัท
มหาชนที่ยังไมไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อสนับสนุนธุรกิจทางดาน
บันเทิงของบริษัทฯ การซ้ือธุรกิจตาง ๆ ทําใหยอดขายและจํานวนพนักงานของบริษัทฯ มีการเติบโตที่
รวดเร็ว 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมทราบถึงความเปล่ียนแปลงของบริษัทในชวงป 2557 – 2559 วาในป 
2557 บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 100-200 ลานบาท ตอมาในป 2559 ยอดขายเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 
2,600 ลานบาท ในสวนของกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเส่ือม (“EBITDA”) ในป 2557 อยูที่ -7 
ลานบาท ตอมาในป 2559 EBITDA ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 243 ลานบาท และจํานวนพนักงานในป 
2557 มีจํานวนประมาณ 30 คน แตในปจจุบันมีจํานวนพนักงานมากกวา 2,000 คน 

นอกจากนี้คะแนนการกํากับดูแลกํากับกิจการที่ดีของบริษัท (“CG Score”) และผลการประเมินการจัด
ประชุมผูถือหุนต้ังแตป 2557-2559 ก็เพิ่มขึ้นเปนลําดับอีกดวย 

ประธานฯ กลาววาภาพรวมของธุรกิจของกลุมบริษัทฯ มีธุรกิจที่หลากหลายท้ังดานอาหาร ดาน
การศึกษา และดานบันเทิง อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดแบงธุรกิจของบริษัทฯ ออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก 
Lifestyle และ Entertainment โดยในกลุม Lifestyle บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในธุรกิจดานอาหารและ
การศึกษา ซึ่งเปนธุรกิจที่ทําใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดี กลาวคือในธุรกิจทั้งสองนี้บริษัทฯ จะไดรับ
เงินจากผูบริโภคกอนแลวจึงคอยชําระตอ Supplier ในภายหลัง แตเนื่องจากในการเขาซ้ือทั้งสองธุรกิจ
ดังกลาวบริษัทฯ ไดใชเงินกูจากธนาคาร 100% เปนเหตุใหมีสวนของดอกเบี้ยที่ตองจายคืนธนาคาร จึง
ทําใหงบแสดงฐานะทางการเงินของแตละบริษัทแสดงวาผลกําไรยังติดลบ  

บริษัทฯ มุงหวังที่จะสรางกลุมธุรกิจดานอาหารโดยไดจัดต้ังบริษัท เวฟ ฟูด กรุป จํากัด (“WFG”) ขึ้น
โดย Jeffer อยูภายใตการบริหารงานของบริษัทดังกลาว และบริษัทฯ ก็มีแผนท่ีจะขยายการลงทุนใน
ธุรกิจดานอาหารเพิ่มเติม เพื่อสรางมูลคาของกลุมธุรกิจดานอาหารใหสูงขึ้น  
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ในสวนของธุรกิจดานการศึกษา ในชวงตนป 2560 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุป จํากัด 
(“Wave Education”) เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการจะขยายธุรกิจดานการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อใหยอดขาย
ของธุรกิจดานการศึกษาเพิ่มขึ้นถึง 2,000 ลานบาท ตอป จากปจจุบันที่มียอดขายประมาณเกือบ 700 
ลานบาทตอป ทั้งนี้ ปจจุบัน Wall Street English ก็อยูภายใตการดําเนินการของ Wave Education จะ
เห็นไดวาบริษัทฯ ไดจัดโครงสรางของบริษัทฯ ใหมีความพรอมสําหรับการลงทุนในธุรกิจใหม ๆ เพื่อให
บริษทัฯ มีมูลคาที่เพิ่มขึ้น 

ในสวนของธุรกิจดาน Entertainment ไดแก Wave TV, i-Wave และ อินเด็กซ โดยอินเด็กซมีศักยภาพ
ในการสรางรายการโทรทัศนซึ่งตอไปอาจมีการนําเอาธุรกิจในกลุม Lifestyle มาทําการตลาดผานทาง
ธุรกิจของอินเด็กซ เพื่อเปนดึงดูดผูบริโภคและสรางยอดขายใหกับธุรกิจในกลุม Lifestyle 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการลงทุนใน TSE ซึ่งปจจุบันคิดเปนมูลคามากกวาพันลานบาท มูลคาดังกลาว
มากกวาหนี้ของบริษัทฯ รวมถึงมากกวามูลคาของบริษัทฯ อยูที่ประมาณรอยละ 50  

ตอมา ประธานฯ ไดเสนอผลการดําเนินงานของธุรกิจตาง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. i-Wave 

i-Wave มีการจัดการแสดงคอนเสิรต ในป 2559 เพียง 1 รายการ ไดแก The Palace and 
The Originals ทั้งนี้ เนื่องมาจากในไตรมาสที่ 4 มีการยกเลิกการจัดการแสดงจํานวนมาก   

2. Wave TV 

ในป 2559 Wave TV ไดมีการผลิตละครใหกับสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 จํานวน 2 เร่ือง  

3. Wall Street English 

ในป 2559 Wall Street English มีการเปดสาขาเพิ่มที่เซ็นทรัลเวสตเกต และตนป 2560 มีการ
เปดสาขาเพิ่มที่ Central World อยางไรก็ตาม ไดมีการปดสาขาที่ Siam Discovery Center 
ทําใหปจจุบันมีจํานวนสาขาทั้งหมด 10 สาขา  

4. Jeffer 

ในป 2559 ไดมีการปรับภาพลักษณของธุรกิจใหดีขึ้น ปจจุบัน Jeffer มีสาขาท้ังส้ิน 80 สาขา 
เทาเดิมกับปที่แลว โดยบริษัทฯ อยูในระหวางการพิจารณาปดบางสาขาท่ีมียอดขายไมถึง
เปาหมาย และเปดสาขาใหมรวมกับโรบินสันเนื่องจากบริษัทฯ ไดเขาเปน Partner กับโรบิน
สัน โดยการปรับปรุงภาพลักษณจะทําใหมีลักษณะเปน Lifestyle มากขึ้น โดยบางสาขาจะ
เร่ิมมีการเปดบริการ Jeffer Café ดวย 
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5. อินเด็กซ 

ในป 2559 ยอดขายของกลุมบริษัทอินเด็กซลดลงไมไดเปนไปตามเปาหมายเน่ืองจาก

เหตุการณ ในชวงไตรมาสที่ 4 โดยมียอดขายอยูที่ประมาณ 1,100 ลานบาท จากเดิมที่
ต้ังเปาหมายไว 1,500 ลานบาท อยางไรก็ตามในชวงไตรมาสแรกของปกลุมบริษัทอินเด็กซได
จัดงานใหญหลายงาน เชน การประกวดนางสาวไทย, จัดงานในรูปแบบ Museum & 
Exhibition ใหกับลูกคาองคกร นอกจากนี้ บริษัทยอยของอินเด็กซ ไดแก Media Vision ซึ่ง
ประกอบธุรกิจใหบริการดานแสงสีเสียงก็ไดดําเนินงานใหกับงานแสดงและคอนเสิรตหลาย

รายการทั้งในและนอกประเทศ, Inspired Image ไดทําการตลาดใหกลับกลุม Minor Food 
โดยผลิตแผนปายและส่ือโฆษณาใหกับลูกคา รวมถึงยังไดจัดงานใหกับรัฐบาลทั้งไทยและ
ตางประเทศ โดยปจจุบันกลุมบริษัทอินเด็กซมีหนวยธุรกิจ (Business Unit) ทั้งหมด 4 ธุรกิจ 
คือ (1) ธุรกิจเก่ียวกับการจัดงานอีเวนต การส่ือสาร การโฆษณา และการผลิตรายการ
โทรทัศน (2) ธุรกิจดานการตลาด หรือ Marketing Service (3) ธุรกิจดาน Lifestyle & 
Experience  ประกอบธุรกิจการจัดคอนเสิรต เวทีการแสดง จัดงานเทศกาล และนิทรรศการ
สัญจร และ (4) ธุรกิจดานจัดงานในตางประเทศ ทั้งจัดงานแสดง จัดหาวัสดุอุปกรณ จัดงาน
แสดงสินคา และชองทางส่ือผสมผสาน 

6. TSE 

ปจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในหุนของ TSE ในสัดสวนรอยละ 10 ของจํานวนหุนทั้งหมด  

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมทราบถึงการใหคะแนนการกํากับดูแลกํากับกิจการที่ดีของบริษัทฯ วาในป 
2559 ไดรับการประเมินคะแนนการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับดีเลิศ และผลประเมินการจัดประชุม
สามัญผูถือหุนอยูในเกณฑดีเย่ียมสมควรเปนตัวอยาง 

ประธานฯ เสนอภาพรวมของผลประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหที่ประชุมรับทราบ 
ดังนี้ 

รายไดจากการขายและบริการ 

ในชวงสองปที่ผานมา กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

ป (พ.ศ.) จํานวนเงิน (ลานบาท) อัตราสวนที่เพ่ิมขึ้น (รอยละ) 

2558 2,169 242 
2559 2,561 18 
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  โดยรายไดจากการขายและบริการสามารถจําแนกไดตามสวนงาน ดังนี้ 
ธุรกิจ รายได (รอยละ) กําไร (รอยละ) 

ดานบันเทิงและการตลาด 48 61 
ดานอาหาร 26 20 
ดานการศึกษา 26 19 
 

กําไรขั้นตน 

ในปที่ผานมา Gross Profit ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากป 2558 ตามรายละเอียดดังนี้ 

ป (พ.ศ.) จํานวนเงิน (ลานบาท) อัตราสวนที่เพ่ิมขึ้น (รอยละ) 

2558 869 (40%) 369 
2559 877 (34%) 1 

 
คาใชจาย 

ในป 2559 คาใชจายจะแบงเปนคาใชจายในการขายและบริหาร (SG&A) และดอกเบี้ยจาย ของป 
2559 คิดเปนจํานวนเงินโดยรวมประมาณ 1,064 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่มีคาใชจายคิดเปน
จํานวนเงินโดยรวมประมาณ 931 ลานบาท (เพิ่มขึ้น 14%) 

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเส่ือม (EBITDA) 

ในป 2558 บริษัทฯ มี EBITDA ของบริษัทฯ อยูที่ 189 ลานบาท ตอมาในป 2559 EBITDA เพิ่มขึ้นเปน
จํานวน 244 ลานบาท (เพิ่มขึ้น 29%)  

กําไรขาดทุนสุทธิ 

หากพิจารณาจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวมสําหรับป 2559 จะเห็นวามีกําไรสุทธิคิด
เปนจํานวนเงิน 27 ลานบาท ซึ่งลดลงประมาณ 37% จากป 2558 ที่มีกําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน 43   
ลานบาท อยางไรก็ตามในป 2559 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิที่เปนของบริษัทฯ คิดเปนจํานวนเงิน 57        
ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 63% จากป 2558 ที่มีกําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน 35 ลานบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ในป 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพยจํานวน 3,467 ลานบาท โดยแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน (current 
assets) จํานวน 940 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน (non-current assets) จํานวน 2,527     
ลานบาท ในสวนของหน้ีสินอยูที่ประมาณ 3,467 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2558  

  



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ประจําป 2560 (คร้ังที่ 24/2560) หนา 8 จาก 21 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญในป 2559 มีดังนี้ 

Gross margin 34.23% 
Net Profit Margin 0.88% 
ROE 2.91% 
ROA 0.72% 
DE 1.68 เทา 
DSCR 1.63 เทา 
IBD/E 1.04 เทา 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลประกอบการและรายงานประจําป 2559 ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ 
เสนอ วาระน้ีเปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับรองผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2559 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางอังคณีย ฤกษศิริสุข เลขานุการบริษัทเปนผูรายงานในวาระน้ี 

นางอังคณียรายงานใหที่ประชุมทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว แต
ตามกฎหมายตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดของงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป 2559 หนา 118 ถึง 212 และมีรายการที่สําคัญ ดังนี้ 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ จํานวน 
รายไดรวม 2,561 ลานบาท 
ตนทุนรวม 1,684 ลานบาท 
กําไรขั้นตน 877 ลานบาท 
กําไรสุทธิสําหรับป 27 ลานบาท 
กําไรสุทธิที่เปนของบริษัทใหญ 57 ลานบาท 
กําไรตอหุน 0.14 บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน จํานวน 
สินทรัพย 3,467 ลานบาท 
หนี้สิน 1,885 ลานบาท 
สวนของผูถือหุน 1,582 ลานบาท 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือเสนอแนะตอประเด็นการพิจารณาในวาระน้ี 

คําถาม:  Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามสาเหตุของการท่ีกําไรของบริษัทฯ 
ลดลงและเสนอแนวทางในการเพิ่ม Gross Margin ของบริษัทฯ วาใหทําการระดมทุน (funding) 
เพิ่มเติม 

คําตอบ: ประธานฯ ตอบวาสาเหตุของการท่ี Gross Margin ในป 2559 ลดลงจากป 2558 เนื่องจากมีการออก
รายการสงเสริมการขายใหกับธุรกิจการศึกษามากพอสมควร เชน การลดราคา การแถมคอรสเรียน ทํา
ใหรายไดของธุรกิจดานการศึกษาลดลง แตเพื่อเปนการเพิ่ม Gross Margin ในป 2560 จะไมมีการออก
รายการสงเสริมการขายในลักษณะดังกลาวแลว รวมถึงจะดําเนินการปรับในสวนของธุรกิจดานอาหาร
ที่แมวาปจจุบัน Gross Margin จะมากกวาตอนท่ีเขาซ้ือธุรกิจมาในตอนแรกอยูประมาณ 10% แต
บริษัทฯ ก็จะพยายามลดตนทุนของวัตถุดิบ รวมถึงจัดใหมีโปรโมช่ันตางๆ เพื่อเพิ่ม Gross Margin 
ดังนั้น จึงไมตองกังวลใจวาจะไมสามารถดึง Gross Margin กลับขึ้นมาได  

ในสวนที่ผูถือหุนไดเสนอแนะวาใหบริษัทฯ ทําการระดมทุนนอกจากการกูเงินธนาคารแลว ประธานฯ 
กลาววาปจจุบันบริษัทฯ มีการระดมทุนอยูหลายวิธีโดยลาสุดบริษัทฯ ไดออกต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน (B/E) 
และในปนี้บริษัทฯ มีแผนการจะออกต๋ัว B/E ใหมากขึ้น 

คําถาม: Mr. Busant ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาเนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเปนบวก หากบริษัทฯ  
เขาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมนาจะทําใหบริษัทฯ มีการเติบโตไดเร็วขึ้น 

คําตอบ: ประธานฯ ตอบวาบริษัทฯ อยูในระหวางการพิจารณาธุรกิจอื่นที่นาลงทุนเพิ่มเติมอยู ไมไดมีเจตนาจะ
หยุดการลงทุนไวเพียงแค Jeffer กับ Wall Street English เทานั้น โดยในชวงตนป บริษัทฯ ก็ไดมีการจัด
โครงสรางบริษัทฯ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับธุรกิจใหมที่จะเขามาตอไป 

นอกจากน้ี Mr. Busant แนะนําเพิ่มเติมวาใหบริษัทฯ พิจารณาการลงทุนจากธุรกิจที่ไดผลตอบแทน
มากที่สุด 

คําถาม: นายสิทธิโชค บุญวนิชย ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองกลาววาผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) ในป
น้ีคอนขางนอย และไดเสนอแนะใหบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจประเภทอาหารญี่ปุนและเกาหลี 

คําตอบ: ประธานฯ กลาววาปจจุบันธุรกิจอาหารญี่ปุนและเกาหลี มีเปนจํานวนมากเกินกวาความตองการของ
ตลาด หากบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจอาหารดังกลาวอีกอาจทําใหธุรกิจมีการเติบโตไดชา อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ รับขอเสนอของผูถือหุนไวพิจารณาตอไป 
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คําถาม: นายสิทธิโชคเสนอใหบริษัทฯ เขาลงทุนในธุรกิจโรงเรียนนานาชาติเพิ่มเติม  

คําตอบ: ประธานฯ กลาววาปจจุบัน Wall Street English ก็เปนสถาบันการศึกษาซ่ึงอยูในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ธุรกิจการศึกษาดังกลาวจึงไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งบริษัทฯ จึง
เห็นวาควรมุงขยายสาขาของ Wall Street English มากกวา เนื่องจากยังมีแนวทางในการการเติบโตได
อีก ในสวนการเขาลงทุนในธุรกิจโรงเรียนนานาชาติหากจะลงทุนก็จําเปนตองมีการพิจารณาเก่ียวกับ
เร่ืองใบอนุญาตดวย ซึ่ง บริษัทฯ ยังไมไดพิจารณาในสวนนี้ 

 เม่ือไมมีผูถือหุนคนใดซักถามหรือเสนอแนะประการอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับรองผลการดําเนินงานใน
รอบป 2559  

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และรับรองผลการดําเนินงานในรอบป 2559 ตามรายละเอียดท่ีเลขานุการและประธานเจาหนาที่
เจาหนาที่ฝายการเงินของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุม ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 282,201,004 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจําป 2559 

ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวาตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดวา “การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะ
กระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล…”  

ทั้งนี้ งบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
พบวา งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกําไรสะสม 183.50 ลานบาท หลังจากหักสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 42.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามที่กฎหมายกําหนด
อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจายเงิน
ปนผล ประจําป 2559 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีความจําเปนตองสํารองเงินสด เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนและขยายธรุกิจในอนาคต 

ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจายเงินปนผลประจําป 2559 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงดการจายเงินปนผลประจําป 2559 ตามที่ประธานฯ 
เสนอตอที่ประชุม ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 

เห็นดวย 282,201,504 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายใหนายธีร สีอัมพรโรจน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปน
ผูดําเนินการประชุมในวาระน้ี โดยนายธีรไดชี้แจงตอที่ประชุมวาตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ 
กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนของบริษัทแตละครั้งมีกรรมการตองพนจากตําแหนงตามวาระเปน

จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งในป 2560 บริษัทฯ มี กรรมการที่ครบวาระการดํารง
ตําแหนงจํานวน 4 ทาน คือ (1) นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท (2) นางสาวปยวดี มาลีนนท  (3) 
หมอมหลวงนลินี หัสดินทร และ (4) นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน และเพ่ือใหเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเชิญใหกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทาน ออกจากท่ี
ประชุมชั่วคราว เพื่องดการมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระน้ี 

นายธีรกลาวตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ขอเรียนใหที่ประชุมทราบวาในชวงที่ผานมาไมมีผูถือหุนทานใด
เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนจึงไดพิจารณาและมีความเห็นวากรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทาน สมควร
ไดรับการแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง เนื่องจากเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

นายธีรจึงขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในป 2560 กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง ทั้งนี้ ในวาระดังกลาวกรรมการผูมีสวนไดเสียจะ
งดออกเสียงลงคะแนนเพื่อความโปรงใส 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ

จํานวน 4 ทาน ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

1) นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนทเปนกรรมการ  

เห็นดวย 277,150,504 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง 5,051,000 เสียง   
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2) นางสาวปยวดี มาลีนนท เปนกรรมการ และกรรมการการลงทุน 

เห็นดวย 277,150,504 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง 5,051,000 เสียง   

3) หมอมหลวงนลินี หัสดินทร เปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
 กําหนดคาตอบแทน 

เห็นดวย 277,150,504 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง 5,051,000 เสียง   

4) นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน เปนกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
 คาตอบแทน 

เห็นดวย 277,150,504 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง 5,051,000 เสียง   

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 
2560 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวมานิดา ซินเมอรแมน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเปนผูชี้แจงในวาระน้ี 

นางสาวมานิดาช้ีแจง ใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดดําเนินการ  
โดยสรุปไดดังนี้ 

(1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม 
ผูถือหุนแลวแตกรณี โดยไดกล่ันกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในธุรกิจที่คลายคลึงกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคํานึงถึงคาตอบแทนดังกลาววาอยูในระดับที่เหมาะสม และเพียง
พอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวกับบริษัทฯ  
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(2) นําเสนอหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน และคาตอบแทนของกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดยอยในแตละตําแหนง ทั้งที่เปนตัวเงิน และ/หรือมิใชตัวเงินใน       
แตละป ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขอ

อนุมัติ 

นางสาวมานิดากลาวตอที่ประชุมวา นอกเหนือจากคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ซึ่งไดแก คาตอบแทน
ประจําและเบ้ียประชุมกรรมการแลว บริษัทฯ มิไดมีการจายคาตอบแทนอื่นที่มิใชตัวเงิน หรือใหสิทธิ
ประโยชนอื่นใดใหแกกรรมการ  ทั้งนี้ เม่ือป 2559 บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 11 ทาน และไดรับอนุมัติ
คาตอบแทนจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวงเงิน 5.7 ลานบาท และใชไป 5.6 ลานบาท 
อยางไรก็ตาม ในป 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 ทาน 
เชนเดียวกับปที่ผานมา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดยอยในวงเงิน 5.7 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินเทากับคาตอบแทนคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดยอยในป 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดเสนอทานผูถือหุนไปพรอมหนังสือ
เชิญประชุมแลว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดยอยประจําป 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 282,203,098 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงในวาระน้ี 

นายประเสริฐเสนอใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ของกลุมบริษัทฯ ตอไปอีก 1 ป 
เนื่องจาก PwC เปนบริษัทที่มีชื่อเสียง มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีความเปนอิสระ ไมมี
ความสัมพันธในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเปนผู มีความรู ความชํานาญ และมี
ประสบการณในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ PwC ไดมีการเปลี่ยนผูสอบบัญชี
ใหม 1 ทาน เพื่อความโปรงใสเนื่องจากนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ไดทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี
ใหกับบริษัทฯ ครบ 5 ปแลว จึงเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีที่มีรายชื่อดังตอไปนี้   
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1. นางสาวสกุณา แยมสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ 

2. นางณฐพร พันธุอุดม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ 

3. นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 

บุคคลผูมีรายชื่อดังกลาวขางตนมีความเปนอิสระ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ 
และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบ
บัญชีคนใดคนหน่ึงขางตน เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  
ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไมสามารถปฏิบัติงานได ให PwC จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตรายอื่นของ PwC ที่มีคุณสมบัติครบถวนปฏิบัติหนาที่แทน 

สําหรับคาสอบบัญชี ประจําป 2560 เม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราคาสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกันแลวเห็นวา PwC  มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควร
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2560 เปนยอดรวม
ของกลุมบริษัทฯ จํานวนท้ังส้ิน 3,330,000 บาท ทั้งนี้ คาสอบบัญชีดังกลาวจะไมรวมคาสอบบัญชีของ
อินเด็กซและกลุมบริษัทยอยของอินเด็กซ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีประจําป 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ 
ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 282,203,098 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เพ่ือจัดสรรใหแก         
ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางอังคณีย ฤกษศิริสุข เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงในระเบียบวาระน้ี  นาง
อังคณียกลาวตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2560 
ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1”)  

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 จํานวนไมเกิน 
42,120,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ใน

อัตราสวนการจัดสรรที่ 10 หุนสามัญเดิม (มูลคาหุนที่ตราไว (par value) หุนละ 1 บาท) ตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE W-1 โดยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 มีราคาเสนอขายท่ี 0 บาท 
และกําหนดราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  WAVE W-1 ที่ราคาหุนละ 6.00 บาท (เวนแต
ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
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WAVE-W1 และมีระยะเวลาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ปละ 2 คร้ัง หรือทุก ๆ  
6 เดือน โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVE-W1 ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความม่ันคง
ทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering)  (Record Date) ในวันที่ 3 
พฤษภาคม 2560 และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560  

นอกจากนี้นางอังคณียเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารของ

บริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจพิจารณา
และกําหนด แกไขเพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ดังกลาว เชน วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ การกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิ เปนตน รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่
เก่ียวของ และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของและจําเปนไดตามสมควร ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงการใหขอมูล และการย่ืนเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 
และหุนสามัญที่ เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือเสนอแนะตอประเด็นการพิจารณาในวาระน้ี 

คําถาม: นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวัตถุประสงคของการออก 
WAVE-W1 Warrant และการพิจารณาอัตราสวนการจัดสรรหุน 

คําตอบ: ประธานฯ กลาววาในชวงที่ผานมา บริษัทฯ ไมเคยมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน และในปนี้ก็งด
จายเงินปนผลแมวางบการเงินจะแสดงวาบริษัทมีกําไรสะสมเพียงพอที่จะจายปนผลได เนื่องจาก
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นควรวาควรสํารองเงินสดไวสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอผูถือหุนมากกวา อยางไรก็ดีคณะกรรมการเห็นควรใหมีการออก WAVE-W1 Warrant 
เพื่อเปนการสรางมูลคาใหกับบริษัทฯ โดยไมตองมีการจายเงินสดออกไป อีกทั้งเปนการตอบแทนและ
สรางความม่ันใจใหกับผูถือหุนดวย 

นางสาวสุธางค คนศิลป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด กลาวเพิ่มเติมวา
การกําหนดอัตราสวน ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 และจํานวนหนวยของ 
WAVE-W1 Warrant ที่ออก เปนการคิดคํานวณในเชิงทฤษฎี ซึ่งเม่ือคํานวณออกมาแลวจะเทียบเทากับ
การจายปนผลตอบแทนใหกับผูถือหุนประมาณ รอยละ 1.2   
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เม่ือไมมีผูถือหุนคนใดซักถามหรือเสนอแนะประการใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท
ฯ ตามสัดสวนการถือหุนตามรายละเอียดที่นางอังคณีย ไดนําเสนอขางตน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-
W1 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนตามรายละเอียดที่บริษัทฯ เสนอทุก
ประการ ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 

เห็นดวย 282,363,498 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ  
ขอ 4. 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางอังคณีย ฤกษศิริสุข เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงในระเบียบวาระน้ี  นาง
อังคณียกลาวตอที่ประชุมวาเพื่อใหสอดคลองกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 
ซึ่งผูถือหุนไดอนุมัติในวาระท่ี 8 แลวนั้น บริษัทฯ มีความจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียน ในจํานวนไมเกิน 
42,120,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 421,200,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน  
463,320,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหม จํานวนไมเกิน 42,120,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 

นอกจากนี้ นางอังคณีย ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว 
บริษัทฯ จึงตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. ดวย โดยยกเลิก
ขอความเดิมและใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“ ทุนจดทะเบียน จํานวน 463,320,000 บาท (ส่ีรอยหกสิบสามลานสามแสนสองหมื่นบาท) 

แบงออกเปน 463,320,000   หุน (ส่ีรอยหกสิบสามลานสามแสนสองหมื่นหุน) 

มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน:   

หุนสามัญ 463,320,000   หุน (ส่ีรอยหกสิบสามลานสามแสนสองหมื่นหุน) 

หุนบุริมสิทธิ                  - หุน ( - )” 
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ทั้งนี้ ใหบุคคลผูซึ่งคณะกรรมการใหอํานาจหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือ
รับรองของบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมทั้งใหมีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําใหเปนไปตามคําส่ังของ
นายทะเบียน  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือเสนอแนะตอประเด็นการพิจารณาในวาระน้ี 

เม่ือไมมีผูถือหุนคนใดซักถามหรือเสนอแนะประการใด ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ตามรายละเอียดที่
นางอังคณีย ไดนําเสนอขางตน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท (1) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจํานวนไมเกิน 
42,120,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 421,200,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน  
463,320,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหม จํานวนไมเกิน 42,120,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  WAVE-W1 ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ เสนอทุก
ประการ และ (2) อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. โดยยกเลิกขอความ
เดิมและใชขอความดังตอไปนี้ 

“ ทุนจดทะเบียน จํานวน 463,320,000 บาท (ส่ีรอยหกสิบสามลานสามแสนสองหมื่นบาท) 

แบงออกเปน 463,320,000   หุน (ส่ีรอยหกสิบสามลานสามแสนสองหมื่นหุน) 

มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  

โดยแยกออกเปน:   

หุนสามัญ 463,320,000   หุน (ส่ีรอยหกสิบสามลานสามแสนสองหมื่นหุน) 

หุนบุริมสิทธิ                  - หุน ( - )” 

 ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 282,363,498 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะ
ซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางอังคณีย ฤกษศิริสุข เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงในระเบียบวาระน้ี  นาง
อังคณีย ไดกลาวตอที่ประชุมวา วาระน้ีเปนวาระสืบเนื่องจากวาระท่ี 9 ซึ่งที่ประชุมไดอนุมัติการเพิ่มทุน
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จดทะเบียนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 บริษัทฯ จึงจําเปนตอง
ดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 7 
มีนาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
จํานวนไมเกิน 42,120,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว (par value) หุนละ 1 บาท รวมเปนมูลคาไมเกิน 
42,120,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 42,120,000 หุน เพื่อเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวน 10 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯ WAVE-W1 ทั้งนี้กําหนดราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ที่ราคา    
หุนละ 6 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุนสามัญเหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ใหตัดเศษหุนนั้นทิ้ง 

2) กําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 
ตามสัดสวนการถือหุน (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และใหรวบรวมรายช่ือ    
ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 4 พฤษภาคม 
2560 

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียด แกไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ดังกลาว เชน 
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ การกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิ      
เปนตน รวมทั้งใหมีอํานาจลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวของ และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่
เก่ียวของและจําเปนไดตามสมควร ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูลและการย่ืนเอกสารหลักฐาน
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
ตลอดจนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 และหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือเสนอแนะตอประเด็นการพิจารณาในวาระน้ี 

เม่ือไมมีผูถือหุนคนใดซักถามหรือเสนอแนะประการใด ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ 
จัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
คร้ังที่ 1 ตามรายละเอียดที่นางอังคณีย ฤกษศิริสุข ไดนําเสนอขางตน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท (1) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมเปนจํานวนไม
เกิน 42,120,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุนตามใบสําคัญ
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แสดงสิทธิฯ WAVE-W1 (2) อนุมัติการกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 และอนุมัติการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 
หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ มีอํานาจดําเนินการตางๆ ที่
เก่ียวของ ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ ไดเสนอตอที่ประชุมทุกประการ 

ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้ 

เห็นดวย 282,363,498 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   

วาระที่ 11 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

  -ไมมี- 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น 

คําถาม: นายประวิทย วิโรจนวงษชัย ผูถือหุนมาดวยตนเองสอบถามวาเน่ืองจากปนี้มีการขาย TSE แตไมมีกําไร
พิเศษ จึงอยากทราบวากําไรน้ันไดมาเทาไหร นอกจากนี้อยากทราบเหตุผลที่บริษัทฯ บันทึก loss
จํานวน 336 ลานบาท ในการปรับโครงสรางธุรกิจไปสูกลุมประเทศ CLMV 

คําตอบ: ประธานฯ กลาววาการขาย TSE ทําใหบริษัทฯ ไดกําไร 448 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดนําเอาสวนของ
กําไรดังกลาวมาลดหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งทําใหขณะนี้บริษัทฯ เหลือหนี้สินประมาณ 1,000 ลานบาท ทั้งนี้ 
การลดหน้ีดังกลาวชวยเพิ่มสภาพคลองในธุรกิจอาหารและการขยายสาขาของ Wall Street English 
ทําใหเห็นวาอัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงคอนขางเยอะ 

 นางอังคณีย กลาววา การที่บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนนั้น เปนผลสืบเนื่องจากการปรับโครงสรางของ
ธุรกิจ Wave Education เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจไปสูกลุมประเทศ CLMV ในอนาคตตามที่
ประธานฯ ไดกลาวไว    

 ประธานฯ กลาววาการปรับโครงสรางดังกลาวเปนการจัดโครงสรางภายในของบริษัทฯ อยาง Wall 
Street English ก็เคยอยูภายใตการการถือหุนโดยบริษัทฯ 100% การปรับโครงสรางครั้งนี้เปนการต้ัง 
Wave Education ขึ้นมาเพื่อเอา Wall Street English มาอยูภายใต Wave Education เพื่อที่จะได
ขยายธุรกิจน้ีตอเนื่อง เชน การไปซ้ือลิขสิทธิ์ของประเทศอ่ืน โดยเม่ือซื้อมาก็จะไมอยูภายใต Wall 
Street English แตจะอยูภายใต Wave Education Group  

 นางอังคณีย กลาวเพิ่มเติมวาเม่ือมีการปรับโครงสรางก็ตองมีการยายการถือหุน เพราะเดิมเปนบริษัทฯ 
ถือหุนอยู 100% อันนี้เปนเร่ืองของมาตรฐานการบัญชีในลักษณะของการซ้ือขายกัน แตความจริงเปน
การปรับโครงสรางกันภายในเทานั้น 
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 ประธานฯ กลาววา บริษัทฯ ถือหุน 100% ใน Wave Education และ Wave Education ถือ 100% ของ 
Wall Street English ซึ่งในการต้ังมูลคาบริษัทฯ บริษัทฯ ก็มีที่ปรึกษาทางการเงินมาชวยตีมูลคาตาม
กฎเกณฑทางบัญชีและสรรพากร 

คําถาม: นายประวิทย สอบถามเพิ่มเติมวา เม่ือบริษัทฯ ขายหุน TSE ออกไป 10% หมายความวาตอไปสวนแบง
กําไรจาก TSE จะลดลง ในขณะท่ีบริษัทฯ ไปเพิ่มสัดสวนในธุรกิจ Jeffer หรือ Wall Street English จึง
มองวาการขยายธุรกิจที่ภาพลักษณดูไมคอยแข็งแกรงอยาง Jeffer เปนการสมควรหรือไม หรือวา
บริษัทฯ มีการวางแผนทํากําไรอยางไร อยากทราบกําไรของแตละประเภทกิจการท่ีบริษัทฯ ดําเนินการ
อยู 

คําตอบ: นางอังคณีย กลาวเพ่ิมเติมวา อยากใหผูถือหุนพิจารณาท่ี EBITDA ของแตละธุรกิจมากกวา เพราะ
สวนของธุรกิจของบริษัทฯ แยกเปนธุรกิจบันเทิง ประมาณรอยละ 50 สวนอีกประมาณรอยละ 25 และ 
25 จะเปนธุรกิจอาหารและธุรกิจการศึกษา ซึ่งทุกประเภทธุรกิจมีกําไรในตัวอยูแลว อยากใหมองใน
ภาพรวม ขอเรียนวาที่บริษัทฯ ไดลงทุนโดยการกูเงิน 100% ตองมีคาดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งเปนผลทําใหกําไร
ดูลดลงไปพอสมควร ยังไมรวมถึงปจจัยอื่น ๆ ที่ทําใหยอดขายลดลง 

 ประธานฯ กลาววาในสวนของการขาย TSE จากเดิมบริษัทฯ รับรูกําไร 20% ตอนนี้รับรูเพียง 10% และ
บริษัทฯ สามารถลดดอกเบ้ียจายประมาณ 30 ลานบาท ตอป กลาวคือ จากเดิม 75 ลานบาท คงเหลือ 
45 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรเพิ่มขึ้น และเปนการเพิ่มสภาพคลองใหกับบริษัทฯ   

คําถาม: นายประวิทยสอบถามเร่ืองคาเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากปที่แลวประมาณ 40 ลานบาท วาเปน
สินทรัพยตัวใดที่เพิ่มขึ้นมา 

คําตอบ: ประธานฯ ตอบวา คาเส่ือมราคาท่ีเพิ่มขึ้นนั้นสวนใหญเปนของกลุมบริษัทอินเด็กซ โดยบริษัทฯ รับรู 
100% ของรายได ตนทุนและคาใชจาย ในขณะท่ีรับรูสวนแบงกําไรตามสัดสวนของการลงทุนที่บริษัทฯ 
ถืออยูที่รอยละ 50 เทานั้น  

คําถาม: นายพีระ จิตตปราณีชัย ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวาจากการคิดคํานวณตามงบแลวจะ
เห็นไดวาจากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีกําไรอยูที่ 56 ลานบาท ซึ่งหากไมมีกําไรจากการขาย TSE และ
การดอยคาของ Wall Street English แลว เม่ือหักดอกเบี้ยจะหมายถึงบริษัทฯ มีขาดทุนอยูที่ 15       
ลานบาท เชนนี้บริษัทฯ จะมีกําไรไดอยางไร 

คําตอบ: นางอังคณีย กลาววา ผลขาดทุนดังกลาวนั้น ไดรวมการตัดคาความนิยมของธุรกิจที่ไดซื้อมาตาม
มาตรฐานการบัญชี 

คําถาม: นายสมเจน สุขศรีพานิชย ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวาบริษัทฯ มีความมุงหมายในการ
เพิ่มมูลคาใหแตละธุรกิจที่บริษัทฯ เขาลงทุนอยางไร เนื่องจากเห็นวาในชวงที่ผานมาธุรกิจยังไมเติบโต
เทาที่ควร 




