สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 1

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ของ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ กรีนปาร์คสตูดิโอ เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล่า 78 แยก 1
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าว
ต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และได้มอบหมายให้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการ
บริษัทฯ เป็ นผูด้ าเนินการก่อนการเริ่มประชุม
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และ
ที่ปรึกษาบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชีแ้ จง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี ้
กรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม จานวน 8 ท่าน ดังนี ้
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
3. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
กรรมการบริษัท
5. นางภัทรภร วรรณภิญโญ
รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายภูษิต ไล้ทอง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายพิรฐั เย็นสุดใจ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
กรรมการบริษัท / ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการบริษทั
กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นางปิ ยพร ไล้ทอง
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงาน
บริหารการผลิต
2. นางสาวนารี วิชชุนากร
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
การเงิน / ผูบ้ ริหารการเงิน
3. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด
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ทีป่ รึกษาบริษัทฯทีเ่ ข้าร่วมประชุม จานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2. นางมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษทั ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จากัด
หลังจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระ
การประชุม หรือ ส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง 14
กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระแต่อย่างไร และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวาระการประชุม และ
ชีแ้ จงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนในวันนีด้ งั นี ้
วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะที่ได้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละ
ท่าน จะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังที่ท่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ
แล้ว ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รบั จากเจ้าหน้าที่ตอน
ลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั เก็บ ทัง้ นีส้ าหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
รายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
ในการนับคะแนนวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 4 5 และ
7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งด
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ออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม
โดยบริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้า
ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีไม่มีผู้ใดแสดง
ความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือ มอบฉันทะแล้ว
บริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ทัง้ นีก้ รณีดงั ต่อไปนีจ้ ะถือว่าเป็ นบัตร
เสีย
(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
(3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่
หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกากับทุกครัง้ บริษัท
จะไม่นบั บัตรเสียเป็ นฐานเสียงในการคานวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็ นฐานเสียงในการคานวณ
คะแนนเสียง และเพื่อไม่ให้เสียเวลาระหว่างที่รอนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไป
การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ท่ปี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
หลังจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามวิธีการ
ลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้กล่าวเชิญขออาสาสมัครผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อย 2
ท่าน มาร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี ้
ทั้งนี ้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน นายณฐกฤต วรรณภิญโญ จึงได้เชิญ
นางมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จากัด ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยาน
ในการตรวจนับคะแนนเสียง
ก่อนเริ่มการประชุม นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แถลงว่า มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทัง้ สิน้ 24 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 484,263,200 หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมจานวน 22 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 30,467,600 หุน้
รวมผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 46 ราย นับจานวนหุน้ รวมกันได้ 514,730,800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.3389 ของหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว จานวน 800,030,075 หุน้ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
เปิ ดการประชุม
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กาหนด ตามที่แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือ
เชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรฐั เย็นสุดใจ เป็ นผูด้ าเนินการประชุมในแต่ละวาระ
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดสาเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561 ที่ได้จดั ส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่าน และได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ทัง้ นีค้ ณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้
อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นาขึน้ บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไปแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี
ท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัทได้แถลงว่าในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย
จานวน 14,506,300 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 48 ราย รวมจานวนหุน้ 529,237,100 หุน้
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
529,237,100
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง
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เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
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เสียง
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่านมา
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ซึง่ สรุปได้ดงั นี ้
ในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้รวม 522.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21.92%
เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยรายได้ท่เี พิ่มขึน้ อย่างมากเกิดจากรายได้จากการให้บริการ เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน
115.92 ล้านบาท คิดเป็ น 57.75% ถึงแม้รายได้คา่ โฆษณาจะลดลงจากปี 2560 จานวน 21.74 ล้านบาท คิดเป็ น
10.83% จากสภาวะของตลาดโฆษณาก็ตาม บริษัทมีกาไรสุทธิรวม 34.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน
17.67 ล้านบาท คิดเป็ น 104.74%
ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 759.64 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน 42.59 ล้านบาท
คิดเป็ น 5.94% เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้
การค้าและลูกหนีอ้ ื่น โดยรวมเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 เป็ นจานวน 61.90 ล้านบาท คิดเป็ น 32.07% สาเหตุหลักมาจาก
การงดจ่ายเงินปั นผลในปี 2561 และการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าจากงานผลิตที่เพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้
ของรายได้ โดยลูกเป็ นลูกหนีจ้ ากงานรับจ้างผลิตที่เป็ นรายใหญ่ๆ และทาการส่งมอบงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ
ปี จึงอยู่ระหว่างรอวันครบกาหนดรับเงิน
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หนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน 6.65 ล้านบาท คิดเป็ น 8.44% เกิดจากเจ้าหนีก้ ารค้าจากงาน
ผลิตที่เพิม่ ขึน้ ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปี 2561 มีจานวน 674.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน 35.94 ล้านบาท
คิดเป็ น 5.63%
สาหรับโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ขณะนีบ้ ริษัทฯ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและเตรียมความพร้อมทัง้ ด้านบุคคลากรและระบบการทางานต่าง ๆ ของบริษัท
เพื่อเข้าร่วมโครงการใหม่ อย่างไรก็ดีบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญ ในปี 2562 นีจ้ ึงมีแผนส่งบุคลากรเข้าอบรม
ในเรื่องดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ซึ่งเป็ นการกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท พร้อมได้จดั ทาหลักปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ให้ชดั เจนขึน้ โดยจัดทานโยบายการรับและให้ของขวัญ เพื่อให้บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมี
จริยธรรม
หลังจากนัน้ นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถาม นายพิรฐั เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ท่ผี ่านมา โดยวาระนีเ้ ป็ นวาระรับทราบ ดังนัน้ จึงไม่มีการลงคะแนน
มติทปี่ ระชุมที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 44 กาหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ทัง้ นีง้ บการเงินงวดประจาปี 2561 ของบริษัท ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในหน้าที่ 109 ของรายงานประจาปี เป็ นต้นไป
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึง
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2561สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
นายพิรฐั เย็นสุดใจ กล่าวว่า จากงบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับปี ตามงบการเงินรวม 34.54 ล้านบาท กาไรสุทธิ
สาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 21.67 ล้านบาท และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้
ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิเหลือหลังจากสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดย
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ กับกระแสเงินสด แผนการ
ลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคานึงถึ งความจาเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอื่นๆ ในอนาคต และ
การจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ นัน้
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กาไรสุทธิ ประจาปี 2561 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 1,083,687.01 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทมีกาไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 10.75 ล้านบาท และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้
ถือหุน้ ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท สาหรับหุน้ สามัญของบริษัท
จานวน 800,030,075 หุน้ ดังนี ้
1. เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.0244 บาทเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นจานวน
เงิน 19,560,550.44 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 95.00 ของกาไรสุทธิจากผลดาเนินงานปี 2561 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภท
บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
2. เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.0556 บาทเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรยกมา
ก่อนปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 44,441,855.56 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 74.00 ของกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ซึ่งผู้
ถือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอ
เครดิตภาษีเงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปั นผล
จานวน 0.08 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลอัตรา
ร้อยละ 20 ผูไ้ ด้รบั เงินปั นผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปั นผล
บริษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (Record
Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
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หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้
เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,083,687.01
บาท และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุน
สารองตามกฎหมายจานวน 1,083,687.01 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท สาหรับหุน้
สามัญของบริษัทจานวน 800,030,075 หุน้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
529,237,100
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการ
ประชุมนีว้ ่า เพื่อให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิท่ดี ีของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระที่
จะเสนอให้ผถู้ ือหุน้ แต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ ได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งในปี นีมีกรรมการที่ครบวาระออกจานวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติ
ยานุรักษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภัทรภร วรรณภิญโญ จึง มอบให้นายสุทธิ ธรรม จิราธิ วัฒน์ เป็ น
ประธานในที่ประชุมในวาระนี ้
หลังจากนัน้ กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่านได้ออกจากห้องประชุม
ต่อจากนัน้ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ ประธานฯ ได้ขอให้นายพิรฐั เย็นสุดใจ ดาเนินการประชุมต่อ
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ น
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่งนัน้ อาจถูกเลือกเข้า
มาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2562 นีม้ ีกรรมการที่ครบกาหนดวาระดารงตาแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่
1. นายมนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ตาแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นางภัทรภร วรรณภิญโญ ตาแหน่ง กรรมการบริ ษั ท รองประธานกรรมการบริ ษั ท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็ นรายบุคคล
แล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผูท้ ่ีมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั บริษัท
และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตอ้ งห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ ใน
กิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดาเนินงานของบริษัท
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่
มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ
หนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วก่อนการประชุม
ทั้งนี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 26
ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษัท
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
เป็ นรายบุคคล
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1.1 นายมนตรี โสคติยานุรกั ษ์
อนุมตั ิ
529,237,000
ไม่อนุมตั ิ
100
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
1.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
อนุมตั ิ
529,237,100
ไม่อนุมตั ิ
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
1.3 นางภัทรภร วรรณภิญโญ
อนุมตั ิ
529,237,100
ไม่อนุมตั ิ
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9999811%
0.0000189%

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00%
0.00%

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00%
0.00%
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หลังจากนัน้ ประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม
ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกบั กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้รบั ความไว้วางใจจากผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้
กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2562
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2562 โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้า ที่ค วาม
รับ ผิ ด ชอบของกรรมการ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และข้อ มูล เปรี ย บเที ย บอ้า งอิ ง กั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกาหนดนัน้ อยู่ในอัตรา
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจาปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2561 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)

ประธานกรรมการบริษัท

20,000

กรรมการบริษัท

15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

15,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตาแหน่ง

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

20,000

กรรมการบริหารความเสี่ยง

15,000

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000
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2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส
ประธานกรรมการ
30,000
กรรมการ
30,000
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ไม่ได้รบั ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กาหนดข้างต้น โดย
ให้อตั ราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม
นายศิรทรงวิทย์ จิรธนาโศพิน ผูร้ บ้ มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีการ
จัดประชุมกรรมการจานวนกี่ครัง้ ต่อปี
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ แถลงว่าบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทประมาณ 6 ครัง้ ต่อปี ตาม
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยประชุมอย่างน้อยปี
ละ 2-3 ครัง้ ต่อปี
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่
เสนอ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี
2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

529,237,100

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
นายพิ รั ฐ เย็ น สุ ด ใจ ได้แ ถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการได้พิ จ ารณาข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด แล้ว เห็นว่าเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี
ประสบการณ์ มีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้ 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต เลขที่ 2982 หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5599 หรือ 3. นาย
จุมพฎ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7645 หรือ 4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผูส้ อบบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 โดย
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มีค่าตอบแทนรวมเป็ นเงินจานวน 2,480,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีและค่าสอบ
ทานรายไตรมาสของบริษัทจานวน 1,450,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย
จานวน 1,030,000.00 บาท
และนายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้
รอบปี บัญชี 2562

ค่าสอบบัญชี

(ปี ทีเ่ สนอ)

รอบปี บัญชี 2561

1. ค่าสอบบัญชี

2,480,000.00

2,280,000.00

2. ค่าบริการอื่น ๆ

จ่ายตามจริง

82,200.00

หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม
จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคน
ใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 รวมเป็ นเงิน
จานวน 2,480,000.00 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย

529,237,100

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่าง ๆได้รบั การ
พิจารณาจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เสร็จสิน้ แล้ว มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดจะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่
มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม ดังนี ้
1. นางเพ็ญศรี เศรษฐวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามถึงผลการดาเนินการของบริษัทสาหรับรอบ 4 เดือน
ของปี 2562 เทียบกับผลประกอบการปี ท่ผี ่านมา
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ขอชีแ้ จงเป็ นภาพรวมของทัง้ ปี 2562 ซึ่งบริษัทได้เคยเปิ ดเผยใน Opp
Day แล้ว โดยบริษัทคาดว่าเป้ารายได้รวมจะเติบโตประมาณ 10-15% ซึ่งปี ท่ีผ่านมาบริษัทมีรายได้ประมาณ 523
ล้านบาท ดังนัน้ ถ้าบริษัทเติบโตประมาณ 15% เป้ารายได้ซี่งเป็ นภาพรวมก็จะอยู่ประมาณ 600 ล้านบาท
2. นายศิรทรงวิทย์ จิรธนาโศพิน ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามเรื่อง
โครงการแนวร่วมการปฏิบตั ิการของภาคเอกชนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ว่าตามที่บริษัทได้แจ้งในเอกสาร
ว่าอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณารับรองในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 นัน้ บริษัทได้รบั การรับรองแล้วหรือยัง
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า บริษัทยังไม่ได้รบั การรับรอง อยู่ระหว่างรอส่งเอกสารเพิ่มเติม
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3. นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า เป้ารายได้ 600 ล้านบาทเติบโตจากส่วนใด
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า บริษัทแบ่งเป้ารายได้เป็ นทั้ งหมด 3 ส่วนหลัก ๆ คือสัดส่วนของรายได้
โฆษณา ซึ่งปี 2561 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาประมาณ 180 กว่าล้านบาท ในปี 2562 คาดว่ารายได้ค่าโฆษณาจะ
อยู่ท่ปี ระมาณ 200 – 210 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งคือการรับจ้างผลิตและ Event คาดว่าจะเติบโตประมาณ 20% หรือ
คาดว่าประมาณ 230 – 250 ล้านบาท ส่วนรายได้ทางช่องออนไลน์คาดว่าจะเติบโตประมาณ 25 – 30 ล้านบาท
โดยคาดว่าจะเติบโตจากการรับจ้างผลิตเป็ นหลัก ซึ่งบริษัทเห็นว่าการที่ภาครัฐใช้ ม.44 เข้ามาช่วยเหลือช่องทีวีดิ
จิตลั ต่าง ๆ นัน้ จะมีผลดีกบั ทางบริษัท ดังนัน้ ในปี 2562 นี ้ บริษัทคาดว่าจะทากาไรขัน้ ต้นให้ได้ประมาณ 30% ซึ่งปี
2561 มีกาไรขัน้ ต้นประมาณ 28-29% ส่วนกาไรสุทธิถา้ บริษัทตัง้ กาไรขัน้ ต้นที่ดีประกอบกับการบริหารต้นทุนต่าง ๆ
คาดว่าในปี 2562 จะทาให้กาไรสุทธิของบริษัทกลับมาอยู่ท่ี 9 – 10%
ส่วนรายการที่บริษัทผลิตในปั จจุบันหลัก ๆ จะมีหลากหลายรู ปแบบ หลากหลายช่อง หลากหลาย
สถานี อาทิ ช่อง 3 , ช่อง ONE , ช่อง True4U , ช่อง PPTV , ช่องไทยรัฐทีวี และ OTT ต่าง ๆ อาทิ AIS PLAY , LINE
TV ฉะนัน้ จะเห็นได้ว่าบริษัทพยายามที่จะไม่หยุดนิ่งแค่ การผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสื่อทีวีปัจจุบนั สื่อทีวีดิจิตลั
ต่าง ๆ หรือ OTT บริษัทก็ยงั ได้เข้าไปร่วมงานกับ Plantform เหล่านีม้ าเป็ นระยะเวลาหลายปี แล้ว
ส่วนช่องทางหารายได้อื่น ๆ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ อาจจะเห็นว่ารายได้โฆษณาของทีวีลดลงเรื่อย ๆ บริษัทจะทา
อย่างไรนัน้ ทางบริษัทก็ได้พยายามหารายได้อื่น ๆ มาชดเชยรายได้อื่น ๆ ที่หายไป เช่นการทารายการโทรทัศน์เอง
บน Facebook , Youtube หรือการทารายการเพิ่มเติมใน OTT ต่าง ๆ
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้ถามต่อว่า ปี ท่ีผ่านมาบริษัทมีสดั ส่วนรายได้ระหว่างรับจ้างผลิต
กับทาเองประมาณเท่าไร
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า สัดส่วนรายได้อยู่ประมาณ 65% และ 35% โดย 65% เป็ นรับจ้างผลิต
เป็ นหลัก และอีก 35-40% จะอยู่ท่รี ายได้โฆษณา
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้ถามต่อว่าถ้าเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็ นปี ท่บี ริษัทเข้าตลาด
รายได้อยู่ท่ี 524 ล้านบาท ปี ท่ผี ่านมา 522 ล้านบาท แต่กาไรปี 2558 อยู่ท่ี 50 ล้านบาท ปี ท่ผี ่านมา 31 ล้านบาท ซึ่ง
เข้าใจว่าต้นทุนขายเพิ่มขึน้ ปรากฏว่าต้นทุนขายเท่าเดิม แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มมา 20 ล้านบาท ความแตกต่างอยู่ท่อี ะไร
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ มาจากการรั บรู ค้ ่าใช้จ่ายของ Studio เป็ นหลัก ซึ่ง
พิจารณาแล้วไม่ได้เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้ถามต่อว่าที่ผ่านมามีความกดดันเรื่องราคาค่าโฆษณาหรือไม่
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า ความกดดันเรื่องราคามีแน่นอน และคาดว่าเป็ นทัง้ อุตสาหกรรม
ตั้งแต่ปี 56 , 57 ที่มีFree TV 4-5 ปี ท่ีผ่านมาตลาดโฆษณาเฉพาะทีวีทรงตัวหรือว่าลดลง ในขณะที่ Supply มี
จานวนเพิ่มขึน้ ประมาณจาก 6 ช่องเป็ น 22 ช่อง เพราะฉะนัน้ มีช่องมากขึน้ แต่ว่าเงินเท่าเดิม ก็กระจายไปตามที่ต่าง
ๆ แต่ละช่องก็พยายามขายให้ได้มากที่สดุ ทาให้ตอ้ งพยายามปรับลดราคาลงมา เพราะฉะนัน้ เรื่องของราคาโฆษณา
ต่อนาทียงั เป็ นอะไรที่น่าจะลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ราคาขายค่าโฆษณาทีวีก็ผนั แปรไปตามเรทติง้ ถ้าเรทติง้ โดยรวม
ต่า ราคาโฆษณาก็จะต้องลดลงตามด้วย แต่ในปี หน้าถึง 2 ปี การที่มี ม.44 เข้ามาช่วย ก็อาจจะมีบริษัทวิจยั เรทติง้
เพิ่มใหม่อีก 1 ราย จะทาให้รายการผลรวมวิจยั เรทติง้ มีความแน่นอนขึน้ เนื่องจากปั จจุบนั เรทติง้ ถูกวัดแค่เพียงทีวี
อย่างเดียว ยังไม่มีการรวบรวมมัลติสกรีน โดยคาดว่าจะมีการทา Media Research ที่จะเป็ นการวัดเรทติง้ โดยรวม
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สื่อทีวีกบั สื่อดิจิทลั ให้เข้ากัน เพื่อให้เป็ นเรทติง้ โดยรวม ดังนัน้ จะทาให้เรทติง้ มันรีเฟล็กซ์กบั สภาวะความเป็ นจริงมาก
ขึน้ ที่คนเริ่มดูทีวีนอ้ ยลงแล้วหันมาดูทางสื่ออื่นมากขึน้
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ถามว่า หมายถึงว่าวัดได้ครอบคลุมขึน้ ไปคุยกับ Sponsor ได้ง่ายขึน้
ใช่หรือไม่
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า ยกตัวอย่างเวลาไปคุยกับ Sponsor จะดูได้แค่เรทติง้ ทีวี แต่ต่อไปจะดูได้
ทัง้ เรทตัง้ ทีวีบวกกับออนไลน์รวมกัน ทาให้ภาพรวมดีขนึ ้ ราคาก็จะกลับมาได้ดีขึน้
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ถามต่อว่ามีแผนที่จะไปนอกเหนือจากทีวีหรือว่ามัลติ สกรีนหรือไม่
ยกตัวอย่างเช่นปี นมี ้ ี Netflix เข้ามา 10 เรื่อง บริษัทมีแผนที่จะบุกไปทางนัน้ หรือไม่
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า บริษัทมีความพยายามที่จะทางานร่วมกับทุก ๆ ราย ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากทุกรายที่เข้ามาจะเป็ น Global ก็ดี ก็ตอ้ งการเนือ้ หา Content ซึ่งในเมื่อ
บริษัทเป็ น Content Provider บริษัทก็ตอ้ งเดินหน้าไปหาแน่นอน
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ถามต่อว่า สัดส่วนรายได้ของการรับจ้างผลิต แนวโน้มเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ
ใช่หรือไม่ สุทธิแล้วบริษัทได้กาไรดีกว่าที่ทารายการขายโฆษณาเองใช่หรือไม่
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า สัดส่วนรายได้ใกล้เคียงกัน โดยรวมรับจ้างผลิตกาไรขัน้ ต้นอยู่ประมาณ
29% ซึ่งบริษัทต้องการให้เป็ นประมาณ 30% แต่ในแง่ของ Margin ระหว่างโฆษณาโทรทัศน์ท่ที าเองกับรับจ้างผลิต
Margin ค่อนข้างใกล้เคียงกัน
หลังจากนัน้ ประธานได้สอบถามว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้
สละเวลามาร่วมประชุมวันนี ้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม
(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ)
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