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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2562 (คร้ังที ่26/2562) 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สถานทีป่ระชุม 

อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์(อาคาร M2) ชัน้ 8 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

วันและเวลาทีป่ระชุม 

การประชมุจดัขึน้ เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 30 เมษายน 2562 เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายประเสรฐิ ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

4. นายสมศกัดิ์ พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

5. หม่อมหลวงนลินี หสัดนิทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์ เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

7. นางสาวแคทลีน มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

8. นางสาวปิยวด ี มาลีนนท ์ กรรมการ  

9. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรหิาความเส่ียง  

10. นางสาวเทรซีแอนน ์ มาลีนนท ์ กรรมการ  

กรรมการทีมิ่ได้เข้าร่วมประชุม 

 - ไม่มี -   

มีกรรมการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 จาํนวน 10 ท่านจากจาํนวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด 10 ท่าน คิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิัทฯ ทัง้คณะ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศิรสิขุ เลขานกุารบรษิัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงิน  
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด  

1. นางสาวสกณุา แยม้สกลุ  

2. นางสาวธิตินนัท ์ แว่นแกว้  

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซัลติง้ จาํกัด 

1. นางสาวจิตติวรรณ กนัตะสิรพิิทกัษ ์  

 นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่าบรษิัทฯ มี

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวนทั้งสิน้ 27 รายนับรวมจาํนวนหุน้ได ้288,583,586 หุน้ คิดเป็น

อัตรารอ้ยละ 61.6697 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด ซึ่งมีจาํนวนหุ้นรวม 467,950,000 หุ้น และระหว่างการประชุมมี          

ผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมการประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีกจาํนวน 4 ราย รวมการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุ

ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 31 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 296,463,688 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 63.3537 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชมุ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์          

คอนซลัติง้ จาํกดั ใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ และเป็นผูช้ีแ้จงใหท่ี้ประชุม

ทราบเก่ียวกบัขอ้ปฏิบตัิในการประชมุและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยท่ีปรกึษากฎหมายไดช้ีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบดงันี ้

• ผูถื้อหุน้ทกุท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

• ภายหลงัท่ีผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านัน้ 

• บริษัทฯ จะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้ในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตวัเอง และผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

• เฉพาะวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระซึ่งจะขอใหล้งคะแนนเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณีท่ีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย                

ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

• สาํหรบัการนบัผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได ้ดงันี ้

o วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

o วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

o วาระท่ี 6 ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย 

o วาระท่ี 8 ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย 

• สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีตอ้งการกลบักอ่น หรือไม่ไดอ้ยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด สามารถใชสิ้ทธิของท่านไดโ้ดยการส่ง

บตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหแ้กเ่จา้หนา้ท่ีของบรษิัท 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

คาํถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2561 (คร้ังที ่25/2561) เม่ือวันที ่30 เมษายน 2561 

 ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2561 (ครัง้ท่ี 25/2561) เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 

2561 ซึ่งมีจาํนวนทัง้หมด 16 หนา้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับ

หนงัสือเชิญประชมุแลว้  

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (ครัง้ท่ี 25/2561) เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรบัรองรายงาน

การประชมุดงักล่าว 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 (ครัง้ท่ี 

25/2561) เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้ม

กบัหนงัสือเชิญประชมุ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 288,583,586 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2561 และรายงานประจาํปี 2561    

 ประธานฯ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561 ท่ีผ่านมา แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนดว้ยกันคือ      

1. กลุ่มธุรกิจ  Lifestyle โดยมีธุรกิจในกลุ่มนี้จํานวน 2 ธุรกิจ  กล่าวคือ Jeffer Restaurant ประกอบธุรกิจ

รา้นอาหาร (บริษัทถือหุน้ทางออ้มในสัดส่วนรอ้ยละ 100) และ Wall Street English ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียน

สอนภาษาองักฤษ (บริษัทถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 100) และ 2. กลุ่มธุรกิจ Entertainment โดยมีธุรกิจ

ในกลุ่มนีจ้าํนวน 2 ธุรกิจ กล่าวคือ Index ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นการส่ือสาร

ทางการตลาดแบบครบวงจร (บริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 50) และ Wave TV ซึ่งประกอบธุรกิจรบัจา้งผลิต

ละครโทรทศันใ์หแ้ก่ช่อง 3 (บริษัทถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 100) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีเงินลงทุนในหุน้

ของบรษิัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 10  

 ประธานฯ ชีแ้จงภาพรวมการประกอบธุรกิจในปี 2561 ของแต่ละ Business Unit ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้
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1. Wall Street English   

ในปี 2561 บริษัทฯ ไดม้าซึ่งสัญญา Master Franchise Agreement โดยเป็นการรบัสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการ

ขยายธุรกิจในรูปแบบของ Franchise ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา เป็นระยะเวลา 15 ปี (สิน้สดุในปี 2576) 

โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะตอ้งดาํเนินการเปิดสาขาของ Wall Street English ในรูปแบบ Franchise จาํนวน 8 

สาขาในประเทศไทย ภายในปี 2570 และบรษิัทฯ จะตอ้งดาํเนินการเปิดสาขาในประเทศกมัพชูาจาํนวน 3 สาขา 

และในประเทศลาวจาํนวน 1 สาขาภายใน 6 ปีนับจากวันท่ีไดม้าซึ่ง สัญญา Master Franchise Agreement 

ดงักล่าว 

อย่างไรก็ดี ประธานฯ ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนงานการขยายสาขาในประเทศไทย ในรูปแบบ 

Franchise ดังนีค้ือ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเปิดสาขาในประเทศเพ่ิมเติมจาํนวน 38 สาขาภายใน 5 ปี โดยจะ

ขยายสาขาให้มีความครอบคลุม 34 จังหวัด แบ่งได้เป็น 4 สาขาในจังหวัดชลบุรี และ 2 สาขาในจังหวัด

นครราชสีมา สาํหรบัสาขาท่ีเหลือในจงัหวดัอ่ืน บริษัทฯ ไดม้ีการจดักลุ่มตามจาํนวนประชากร อตัราการเติบโต

ของรายได ้(GDP) และอายุของประชากร ซึ่งแบ่งเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นกลุ่ม A คือ จงัหวดัท่ีมีจาํนวนประชากรเกิน 

1.5 ลา้นคน มีอตัราการเติบโตของรายได ้(GDP) ท่ีสงู และอายขุองประชากรอยู่ระหว่าง 15-29 ปีเกิน 3 แสนคน 

โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเปิด 6 สาขาในจงัหวดัท่ีอยู่ในกลุ่ม A และจะเปิด 20 สาขาในจงัหวดัท่ีอยู่ในกลุ่ม B 

และจะเปิด 8 สาขาในจงัหวดัท่ีอยู่ใน    กลุ่ม C และจะเปิด 15 สาขาในกลุ่มจงัหวดัท่ีอยู่ในกลุ่ม D โดยภายในปี 

2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเปิด 6 สาขาในรูปแบบ Franchise ในจังหวัดท่ีอยู่ในกลุ่ม A ได้แก่ จังหวัด

นครราชสีมา และจงัหวดัขอนแก่น เป็นตน้  

ในปี 2561 ยอดขายของ Wall Street English มีจาํนวนประมาณ 500 กว่าลา้นบาท เติบโตเพ่ิมเติมรอ้ยละ 33 

จากปีก่อน ปัจจบุนั มี Wall Street English จาํนวนทัง้สิน้ 14 สาขา โดยบรษิัทฯ ไดเ้ปิดสาขาใหม่จาํนวน 3 สาขา 

ได้แก่ (1) สาขาเมญ่า ช็อปป้ิงเซ็นเตอร  ์ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (2) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 (3) สาขา         

เดอะมอลล ์บางกะปิ ทัง้นี ้Wall Street English มีนกัเรียนจาํนวนกว่า 8,000 คน และมีพนกังานประมาณ 500 

คน โดยกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของ Wall Street English คือ กลุ่มอาย ุ15-29 ปี ซึ่งมีความสนใจเรียนรูภ้าษาองักฤษ

เพ่ิมเติม หรือเพ่ือไปเรียนต่อต่างประเทศ ทัง้นี ้สาํหรบัตลาดโรงเรียนสอนภาษาองักฤษระดบั Premium นัน้ Wall 

Street English มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เท่ากับร้อยละ 35 ซึ่งถือเป็นอันดับ 1 ในตลาดโรงเรียนสอน

ภาษาองักฤษระดบั Premium  

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดเ้ปิดสาขาใหม่จาํนวน 1 สาขาคือ สาขาเซ็นทรลัพลาซ่า ป่ินเกลา้ ขนาดพืน้ 246 ตาราง

เมตร และกาํลงัจะเปิดอีก 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรลัพลาซ่า แจง้วฒันะ ในเดือนพฤษภาคม 2562 นี ้

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา สาขาของ Wall Street English เปรียบเทียบเป็นรายสาขาเติบโตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 15 ต่อสาขา 

อย่างไรก็ดี ในส่วนของกลุ่มลกูคา้องคก์ร เติบโตลดลงรอ้ยละ 15 เน่ืองจากสิน้สดุสญัญากบัลกูคา้องคก์รประเภท

ภาครฐั แต่โดยภาพรวม Wall Street English ยงัมียอดขายเติบโตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 33 จากปีก่อน   
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2. Jeffer Restaurant 

ในปี 2561 ยอดขายของ Jeffer Restaurant มีจาํนวนประมาณ 600 ลา้นบาท โดยมีจาํนวนทัง้สิน้ 77 สาขา ณ 

ตน้ปี 2561 ต่อมาบรษิัทฯ ไดด้าํเนินการปิดสาขาท่ีผลประกอบไม่เป็นไปตามเป้าหมายจาํนวน 14 สาขา และเปิด

สาขาใหม่จาํนวน 1 สาขา ทาํให ้ณ สิน้ปี 2561 Jeffer Restaurant มีสาขาจาํนวนทั้งสิน้ 64 สาขา ในปัจจุบัน 

Jeffer Restaurant มีพนักงานประมาณ 1,200 คน ใหบ้ริการผูบ้ริโภคจาํนวนกว่า 250,000 คนต่อเดือน และมี

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรียน และ Young Family & First Jobber   

นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2561 Jeffer Restaurant ได้เปิดให้บริการสั่งอาหารในรูปแบบ Delivery ผ่าน 

LINEMAN เป็นครัง้แรก และบรษิัทฯ ยงัไดด้าํเนินการปรบัเปล่ียน Image & Corporate Identity ไดแ้ก่ ตราสินคา้ 

(Logo) และเมนอูาหารของธุรกิจ Jeffer Restaurant ซึ่งไดด้าํเนินการไปแลว้กว่า 33 สาขาหรือคิดเป็นรอ้ยละ 52 

ของจาํนวนสาขาทัง้หมดคือ 64 สาขา เพ่ือรองรบัการขยายสาขาในรูปแบบ Franchise โดยบรษิัทฯ มีเป้าหมายท่ี

จะทาํให ้Jeffer Restaurant มี 200 สาขาภายใน 5 ปี เพ่ือเป็นผูน้าํตลาดในธุรกิจนีอ้ย่างแทจ้ริง โดยบริษัทฯ มี

แผนท่ีจะขยายสาขาในรูปแบบ Franchise ตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้ไป  

3. Index 

ในปี 2561 Index มียอดขายประมาณ 1,300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 Business Units มีพนักงานจํานวน

ประมาณ 450 คน และยังครองอันดับเป็นผูน้าํในการจัด Event อันดับ 7 ของโลก โดยมีสาขาท่ีประเทศพม่า 

ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยในปี 2561 Index ไดร้บัการคดัเลือกใหจ้ดัสรา้ง Thai Pavilion ท่ีงาน 

World Expo ท่ีจะจัดขึน้ในปี 2563 ท่ีเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์นอกจากนี ้Index ยังไดเ้ป็นผูจ้ัดงานอีก

หลายงาน อาทิ งานเปิดตัว Icon Siam งาน Winter Festival งานประกวด Miss Universe และงาน Bangkok 

Countdown เป็นตน้  

ต่อมาประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับ CG Score อยู่ท่ีระดับรอ้ยละ 90 หรือในระดับ 

“Excellent” ซึ่งจดัอยู่ในระดบัเดียวกนักบับรษิัทท่ีอยู่ใน SET50 Index ท่ีมี CG Score อยู่ท่ีระดบัรอ้ยละ 91 และ 

AGM Score อยู่ท่ีระดบัรอ้ยละ 94 หรือในระดบั “Excellent”   

นอกจากนี ้บรษิัทฯ กาํลงัอยู่ในขัน้ตอนการเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทจุรติ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดาํเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดงันี ้

ในส่วนของยอดขายภาพรวมของกลุ่มบริษัทเติบโตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2 จากจาํนวน 2,407 ลา้นบาทเพ่ิมขึน้เป็น

จาํนวน 2,455 ลา้นบาท โดยธุรกิจท่ียอดขายเติบโตสูงสุดคือ ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมียอดขาย

เติบโตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 33 จากจาํนวน 399 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 529 ลา้นบาท ส่วนธุรกิจรา้นอาหาร Jeffer 

Restaurant เติบโตลดลงรอ้ยละ 5 จากจาํนวน 627 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 594 ลา้นบาท เน่ืองจากการปิดสาขาท่ี

ผลประกอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทาํใหม้ีสาขาลดลงจาก 77 สาขา เป็น 64 สาขา ธุรกิจบนัเทิงและกิจกรรม

ทางการตลาด (Entertainment & marketing activities) มีรายได้ท่ีเติบโตลดลงรอ้ยละ 4 จากจํานวน 1,381   

ลา้นบาท เป็นจาํนวน 1,332 ลา้นบาท เน่ืองจากไม่ไดม้ีการจดัทาํละครโทรทศันใ์หแ้ก่ช่อง 3 ในปี 2561  
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ในส่วนของกาํไรขัน้ตน้ บรษิัทฯ มีกาํไรขัน้ตน้ในปี 2561 เติบโตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 23 จากจาํนวน 691 ลา้นบาท เป็น

จาํนวน 853 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายเท่ากบั 1,013 ลา้นบาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 0.1 จากปี 2560 โดยลดลง

เน่ืองจากตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลง และ EBITDA จากปี 2560 ท่ีติดลบอยู่ท่ีจาํนวน 44 ลา้นบาท ปรบัตัวเป็น

บวกเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 427 มาอยู่ท่ีจาํนวน 144 ลา้นบาทในปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสรา้งดา้น

บคุลากรของ Wall Street English รวมทัง้การตดัค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 100 ลา้นบาทในปี 2561 ขาดทุนลดลงรอ้ยละ 60 จากปี 2560 ซึ่งบริษัทมีผล

ขาดทุนจาํนวน 253 ลา้นบาท ในส่วนของสินทรัพย ์บริษัทฯ มีสินทรัพยเ์พ่ิมขึน้จากปี 2560 ท่ีจาํนวน 3,206     

ลา้นบาท มาอยู่ท่ีจาํนวน 3,271 ลา้นบาทในปี 2561 หนีสิ้นของบริษัทฯ จากการกูย้ืมธนาคารพาณิชย ์จากเดิม

ในปี 2560 จาํนวน 1,893 ลา้นบาท เน่ืองจากการกูย้ืมเพ่ือการไดม้าซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นการกูย้ืมใน

สดัส่วนรอ้ยละ 100 ลดลงเหลือจาํนวน 1,857 ลา้นบาทในปี 2561    

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม

หรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัทราบผลประกอบการปี 2561 และรายงาน

ประจาํปี 2561  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ รบัทราบผลประกอบการปี 2561 และรายงานประจาํปี 2561 วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือ

ทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน    

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561  

ประธานฯ ขอใหน้างองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงนิ เป็นผูร้ายงานงบการเงินประจาํปี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ 

นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า บรษิัทฯ ขอเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ ้นสุด  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน แต่ตามกฎหมายตอ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุน้นีด้ว้ย ซึ่งรายละเอียดของงบแสดงฐานะทาง

การเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 

2561 หนา้ 88 ถึง 191 และมรีายการท่ีสาํคญัดงันี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

สินทรพัยร์วม 3,271 ลา้นบาท 

หนีสิ้นรวม 1,857 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,414 ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

รายไดร้วม 2,455 ลา้นบาท 

ตน้ทนุรวม 1,602 ลา้นบาท 

กาํไรขัน้ตน้ 853 ลา้นบาท 

ขาดทนุสทุธิสาํหรบัปี  (100) ลา้นบาท 

ขาดทนุสทุธิท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ (189) ลา้นบาท 

ขาดทนุต่อหุน้ (0.41) บาท 

 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืน

ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณางบการเงินประจาํปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงินประจาํปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตาม

รายละเอียดท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุม ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นและ     

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 296,393,688 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561  

ประธานฯ ขอใหน้างองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชมุ  

นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ไดก้าํหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะ

กระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้า่ยเงินปันผล…”  

จากงบการเงินรวมประจาํปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ บรษิัทฯ 

มีขาดทุนสุทธิ 99.53 ลา้นบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุน้ 0.41 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกาํไร

สะสมตามงบการเงินเฉพาะบรษิัทฯ จาํนวน 272.34 ลา้นบาท และทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จาํนวน 

46.80 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการงด

จ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2561 อนัเน่ืองมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจาํเป็นตอ้งสาํรองเงินสดเพ่ือใชใ้น

การขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทนุหมนุเวียนตอ่ไป  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืน

ใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2561  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตักิารงดจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2561 ตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ี

ประชมุ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 296,393,688 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น

ผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี ้ 

นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ขอ้บังคับ

บรษิัทฯ ขอ้ 17 ไดก้าํหนดว่า “ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัประจาํปี จาํนวน 1 ใน 

3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด…” ทัง้นี ้ในปัจจบุนักรรมการของบรษิัทฯ มีจาํนวน 10 ท่าน ดงันัน้ ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  3 ท่าน คือ  
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(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบรษิัท / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

(2) นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

(3) ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  
 

ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี จงึขอเชิญใหก้รรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 

3 ท่าน ออกจากท่ีประชมุชั่วคราว เพ่ืองดการมีส่วนรว่มในการพิจารณาอนมุตัใินระเบียบวาระนี ้

นายชยัประนิน วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กล่าวต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายแมทธิว  กิจโอธาน (2) นายสมศักดิ์  พยับเดชาชัย และ (3) ดร.แคทลีน       

มาลีนนท ์ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบคุคลทัง้ 3 ท่านดงักล่าว เป็นบคุคลท่ีมี

คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความรูค้วามสามารถและคุณสมบัติครบถว้น

ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยได้นําเสนอ

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิของกรรมการไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดท่ีเหมาะสมและมีความรูค้วามสามารถเป็น

กรรมการของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ซึ่งผลปรากฎ

ว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการดงักล่าว 

 นายชยัประนิน วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถาม

และใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม และมีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามดงันี ้

 นายพิสิษฐ์  ตั้งประจักษ์ภักดี ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า 

เน่ืองจากคุณสมศกัดิ์  พยับเดชาชัย กรรมการอิสระไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีตามวาระท่ี

กาํหนดในแนวทางการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงขอสอบถามเก่ียวกับความ

โปรง่ใสและขัน้ตอนในการสรรหากรรมการอิสระของบรษิัทฯ  

 นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงท่ีประชุมว่า คุณสมศักดิ์        

พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตัง้คุณสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปี 

2561 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 

ท่าน ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ /  ประธานกรรมการบริษัท /  ประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหาร และ          

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

เห็นดว้ย 296,393,688 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

(2) นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

เห็นดว้ย 296,392,688 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0003 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

(3) ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

เห็นดว้ย 191,286,764 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 105,106,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 

2562 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น

ผู้ดาํเนินการประชุมในวาระนี ้โดยนายชัยประนิน  วิสุทธิผล ไดช้ีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับขั้นตอนการ

กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ไดด้าํเนินการ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการ

ชุดย่อย และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกับ

บริษัทในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากกรรมการ ทั้งนี ้จะมีการคาํนึงถึง

ค่าตอบแทนดงักล่าวว่า อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะจงูใจและรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้

ดว้ย 

(2) นาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทฯ และ

กรรมการชุดย่อยในแต่ละตาํแหน่ง ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการ

บรษิัทฯ เพ่ือพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิ 

 

ทั้งนี ้นายชัยประนิน  วิสุทธิผล ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ซึ่งไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนประจาํและเบีย้ประชุมกรรมการแลว้ บริษัทฯ ไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงิน หรือ

สิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปีท่ีผ่านมา            

(ปี 2561) เปรียบเทียบกบัปีท่ีเสนอ (ปี 2562) เป็นดงันี ้

 

 ปี 2561 ปี 2562 

 ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบรษิัท     

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

• กรรมการอสิระ 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 

• กรรมการอสิระ 15,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 
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 ปี 2561 ปี 2562 

 ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

    

• ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

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

• กรรมการอสิระ และกรรมการ  10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง     

• ประธานกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง 

- 10,000 บาท - 10,000 บาท 

• กรรมการอสิระ และกรรมการ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการ     

• ประธานกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการ 

- 10,000 บาท - 10,000 บาท 

• กรรมการอสิระ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

 

ทัง้นี ้เมื่อปี 2561  บรษิัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน และไดร้บัอนมุตัคิ่าตอบแทนจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2561 ในวงเงิน 5.7 ล้านบาท และใช้ไป 4.1 ล้านบาท สําหรับในปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหท่ี้

ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ลา้นบาท ซึ่งเป็นวงเงิน

เท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการชดุย่อยในปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืน

ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2562 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย 296,393,688 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

 ประธานฯ ขอใหน้ายประเสรฐิ ภทัรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

 นายประเสริฐ ภทัรดิลก ชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี คือ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

เอบีเอเอส จาํกัด (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นปีท่ี 8 นบัจากปี 2555 

เน่ืองดว้ย PwC เป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียง มีผลงานเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์

ในลกัษณะอ่ืนใดกบับรษิัทฯ เป็นผูม้ีความรู ้ความชาํนาญ และมีประสบการณใ์นการตรวจสอบบรษิัทจดทะเบียน

และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยผูส้อบ

บญัชีมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นางสาวสกณุา แยม้สกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4906 และ/ หรือ 

2. นางณฐพร พนัธุอ์ดุม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3430 และ/หรือ 

3. นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4095 

 โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ทัง้นี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ 

เป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง

ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ให ้PwC จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของ PwC ท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น

ปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนได ้

 สาํหรบัค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 เมื่อไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของ

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกันแลว้ เห็นว่า PwC มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2562 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ  

ทัง้สิน้ 3,430,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวจะไม่รวมค่าสอบบญัชีของกลุ่มบรษิัทอินเด็กซ ์ 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืน

ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชีประจาํปี 2562 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจาํปี 

2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ     

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 296,393,688 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวจิตติวรรณ กนัตะสิรพิิทกัษ์ ท่ีปรกึษากฎหมาย เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี ้

โดยนางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ์ ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 

2/2562 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2562 ไดม้ีมติเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของ  

บริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติม

กฎหมายเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จาํกัดพ.ศ. 2535 ในหลายมาตรา ดงันัน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวตามประกาศ คสช. และ

คาํสั่งหวัหนา้ คสช. และเพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการบรหิารงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบทา้ยหนงัสือเชิญประชมุท่ีไดจ้ดัส่งไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ ดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

หมวดที ่4 “คณะกรรมการ” 

ข้อ 31 ให้คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุม

อย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 

 

 

 

หมวดที ่4 “คณะกรรมการ” 

ขอ้ 31 ใหค้ณะกรรมการของบรษิัทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 

3 เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสาํนักงานใหญ่

ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานทีอ่ืน่

ใด โดยการกําหนด วัน เวลาและสถานที่ เป็นไป

ตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการอาจกําหนดให้มีการจัด

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได้ โดยการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 

 

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอัน

เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามความจาํเป็น

และสมควรไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง 

โบนสั   

และวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองน้ันๆ 

ด้วย  

ใหบ้ริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอนัเก่ียวเน่ือง

กับการปฏิบัติหนา้ท่ีตามความจาํเป็นและสมควรไดแ้ก่ 

เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั   

หมวดที ่5 “การประชุมผู้ถือหุน้” 

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้     

ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 

เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าว

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

หรือผูถื้อหุน้รวมกันนับจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 

ใน 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผู้  

ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้      

ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

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

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ี

ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าว

ดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการ

ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับ

หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

หมวดที ่5 “การประชุมผู้ถือหุน้” 

ขอ้ 33 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็น

การประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท  

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่

จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้

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

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลใน

การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้

มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่

ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น

ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน

ได้จาํนวนหุ้นตามทีบ่ังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็

ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ ถือว่าเป็นการ

ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาํเป็นทีเ่กิดจาก

การจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวก

ตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น

การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่คร้ังใด

จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามทีก่าํหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรค

สี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

การจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท  

 

โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการ

การจดทะเบียนขอ้บงัคบัใหม่ตามท่ีปรากฏขา้งตน้ รวมถึงใหม้ีอาํนาจแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน

จนเสรจ็การ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืน

ใด อีก ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 31. และขอ้ 33. ของขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ฉบับท่ี 74/2557 เร่ือง การ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไข

เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัตบิรษิัท

มหาชนจาํกดัพ.ศ. 2535 ในหลายมาตรา   

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 31. และข้อ 33. ของข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้

เห็นดว้ย 296,393,688 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

วาระที ่9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

 - ไม่มี - 




