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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท ทวีี ธนัเดอร ์จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่:  ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ณ กรีนปารค์สตดูิโอ เลขที่ 8 ซอยเคหะรม่เกล่า 78 แยก 1 

แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240   
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  ประธานฯ ไดก้ล่าว

ตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ทกุท่าน  และไดม้อบหมายให ้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานกุาร

บรษิัทฯ เป็นผูด้  าเนินการก่อนการเริ่มประชมุ  

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ  ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และ

ที่ปรกึษาบรษิัทฯที่เขา้รว่มประชมุ และรว่มชีแ้จง หรือ ตอบขอ้ซกัถาม ในการประชมุ ดงันี ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 8 ท่าน ดงันี ้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

3. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการอิสระ / 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ  กรรมการบรษิัท 

5. นางภทัรภร  วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. นายภษิูต ไลท้อง กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเส่ียง / รองประธานจา้หนา้ที่บรหิาร 

 7. นายพิรฐั เย็นสดุใจ  กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเส่ียง / รองประธานจา้หนา้ที่บรหิาร 

 8. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบรษิัท / ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / เลขานกุารบรษิทั 

กรรมการเขา้รว่มประชมุคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นางปิยพร  ไลท้อง  กรรมการบรหิารความเส่ียง / ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอาวโุสสายงาน 
บรหิารการผลิต  

2. นางสาวนาร ี วิชชนุากร กรรมการบรหิารความเส่ียง / ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานบรหิาร 
การเงิน / ผูบ้รหิารการเงิน   

3. นางสาวณภทัร  วรรณภิญโญ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานการขายและการตลาด 
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ทีป่รึกษาบริษัทฯทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ ์ ผูส้อบบญัชี จากบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
2. นางมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที่ปรกึษาทางกฎหมาย จากบรษิทั ที่ปรกึษากฎหมาย ซเีอ็มที จ ากดั 

หลงัจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ

การประชมุ หรือ ส่งค าถามเก่ียวกบับรษิัทล่วงหนา้ก่อนประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ระหว่างวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 ถึง 14 

กุมภาพนัธ ์2562 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระแต่อย่างไร  และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบถึงวาระการประชมุ และ

ชีแ้จงวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนนในวนันีด้งันี ้
วาระการประชุม 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี  

ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผล 

ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุแต่ละ

ท่าน จะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ภายหลงัที่ท่านไดร้บัทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ

แลว้ ผูถื้อหุน้ท่านใดที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดร้บัจากเจา้หนา้ที่ตอน

ลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหย้กมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่จดัเก็บ ทัง้นีส้  าหรบัวาระท่ี 5 การเลือกตัง้ 

กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น

รายบคุคล และจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที่ไม่

เห็นดว้ยและงดออกเสียงเพื่อนบัคะแนนก่อน แลว้จึงจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยหลงัจบการประชมุแลว้  

ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

ในการนบัคะแนนวาระท่ี 2 ซึ่งเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 1 3 4 5 และ 

7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงด 
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ออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ที่มาประชมุ  

โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้

ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดง

ความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ใหถื้อว่าที่ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

บริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตามที่ผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ ทัง้นีก้รณีดงัต่อไปนีจ้ะถือว่าเป็นบตัร

เสีย 

(1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง 
(2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 
(3) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ 

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน ใหข้ีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อก ากบัทกุครัง้ บรษิัท 

จะไม่นบับตัรเสียเป็นฐานเสียงในการค านวณคะแนนเสียง ยกเวน้วาระท่ี 6 ที่จะนบับตัรเสียเป็นฐานเสียงในการค านวณ

คะแนนเสียง และเพื่อไม่ใหเ้สียเวลาระหว่างที่รอนบัคะแนนเสียง จะใหพ้ิจารณาวาระถดัไป 

การประชมุจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามก่อนแลว้จึงจะใหม้ีการลงมติส าหรบัวาระนั้น ๆ กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ

ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจง้ชื่อผูถื้อหุน้ท่ีท่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ี่ประชมุทราบดว้ยทกุครัง้ 

หลงัจากนัน้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามวิธีการ
ลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงไดก้ล่าวเชิญขออาสาสมคัรผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 2 
ท่าน มารว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสียงการประชมุในวนันี  ้

ทั้งนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน นายณฐกฤต วรรณภิญโญ จึงไดเ้ชิญ
นางมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที่ปรกึษาทางกฎหมายจากบรษิัท ที่ปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั ท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยาน
ในการตรวจนบัคะแนนเสียง 

ก่อนเริ่มการประชมุ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้ถลงว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองทัง้สิน้ 24 ราย 
นับจ านวนหุน้ได ้484,263,200 หุน้ และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมจ านวน 22 ราย นับจ านวนหุน้ได ้30,467,600 หุน้ 
รวมผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมด 46 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้514,730,800 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 64.3389 ของหุน้ที่ออก
และช าระแลว้ จ านวน 800,030,075 หุน้ ซึ่งถือว่าครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับริษัทแลว้ และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี 
โสคติยานุรกัษ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท า
หนา้ที่ประธานในที่ประชมุ กล่าวเปิดการประชมุ 
เปิดการประชุม 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์   ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระท่ีก าหนด ตามที่แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบแลว้ และตามที่ปรากฏในหนงัสือ

เชิญประชมุ  โดยมอบหมายให ้นายพิรฐั เย็นสดุใจ เป็นผูด้  าเนินการประชมุในแต่ละวาระ 
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วาระที ่1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดส าเนาบนัทึกรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 27 
เมษายน 2561 ที่ไดจ้ดัส่งล่วงหนา้ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ก าหนดแลว้  ทัง้นีค้ณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดม้ีการบนัทึกไว้
อย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ และบริษัทไดน้ าขึน้บนเว็บไซดข์องบรษิัท เพื่อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทั่วไปแลว้ 
ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี
ท่านใดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ  

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัทไดแ้ถลงว่าในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย 
จ านวน 14,506,300 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 48 ราย รวมจ านวนหุน้ 529,237,100 หุน้ 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย              529,237,100  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

วาระที ่2    พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่าผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561  ซึง่สรุปไดด้งันี ้

      ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทมีรายไดร้วม 522.96 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21.92% 

เมื่อเทยีบกบัปี 2560 โดยรายไดท้ี่เพิ่มขึน้อย่างมากเกิดจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 

115.92 ลา้นบาท คิดเป็น 57.75% ถึงแมร้ายไดค้า่โฆษณาจะลดลงจากปี 2560 จ านวน 21.74 ลา้นบาท คิดเป็น  

10.83% จากสภาวะของตลาดโฆษณาก็ตาม บรษิัทมกี าไรสทุธิรวม 34.54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 

17.67 ลา้นบาท คิดเป็น 104.74% 

      ในปี 2561 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 759.64 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 42.59 ลา้นบาท 

คิดเป็น 5.94% เกิดจากการเพิม่ขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียนจากรายการเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ลกูหนี ้

การคา้และลกูหนีอ้ื่น โดยรวมเพิม่ขึน้จากปี 2560 เป็นจ านวน 61.90 ลา้นบาท คดิเป็น 32.07% สาเหตหุลกัมาจาก

การงดจา่ยเงินปันผลในปี 2561 และการเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารคา้จากงานผลิตที่เพิม่ขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึน้

ของรายได ้โดยลกูเป็นลกูหนีจ้ากงานรบัจา้งผลิตที่เป็นรายใหญ่ๆ และท าการส่งมอบงานในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของ

ปี จึงอยู่ระหวา่งรอวนัครบก าหนดรบัเงิน 
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     หนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 6.65 ลา้นบาท คิดเป็น 8.44% เกิดจากเจา้หนีก้ารคา้จากงาน

ผลิตที่เพิม่ขึน้ ในส่วนของผูถื้อหุน้ปี 2561 มีจ านวน 674.17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 35.94 ลา้นบาท 

คิดเป็น 5.63%  

     ส าหรบัโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น  ขณะนีบ้รษิัทฯ

อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและเตรียมความพรอ้มทัง้ด้านบุคคลากรและระบบการท างานต่าง ๆ ของบริษัท 

เพื่อเขา้ร่วมโครงการใหม่ อย่างไรก็ดีบริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญั ในปี 2562 นีจ้ึงมีแผนส่งบุคลากรเขา้อบรม

ในเรื่องดงักล่าว  

     ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางการ 

ปฏิบตัิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท พรอ้มไดจ้ดัท าหลกัปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชั่น

ใหช้ดัเจนขึน้ โดยจดัท านโยบายการรบัและใหข้องขวญั เพื่อใหบ้ริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัย ์และมี

จรยิธรรม 

หลงัจากนัน้ นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามหรือ 

แสดงความคิดเห็น  

เมื่อไม่มีผูใ้ดซกัถาม นายพิรฐั เย็นสดุใจ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการ
และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ ดงันัน้จึงไม่มีการลงคะแนน  

มติทีป่ระชุมที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ขอ้ 44 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท ตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบรษิัทฯ เสนอต่อที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ทัง้นีง้บการเงินงวดประจ าปี 2561 ของบรษิัท ไดผ่้าน

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้  โดยมีรายละเอียดปรากฏ

อยู่ในหนา้ที่ 109 ของรายงานประจ าปีเป็นตน้ไป 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึง

เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้อบบญัชี ประจ าปี 

2561สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นดว้ย              529,237,100  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

วาระที ่4   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด วันที ่31 ธนัวาคม 2561 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ กล่าวว่า จากงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรบัปีตามงบการเงินรวม 34.54 ลา้นบาท  ก าไรสทุธิ
ส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 21.67 ลา้นบาท และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิเหลือหลงัจากส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนด  โดย
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้กับกระแสเงินสด แผนการ
ลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และ
การจ่ายเงินปันผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั นัน้ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2562 พิจารณาอนุมัติการจดัสรร

ก าไรสทุธิ ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,083,687.01 บาท  ซึ่งคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5 

ของก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลใหปี้ 2561 บรษิัทมีก าไรสะสมจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

จ านวน 10.75 ลา้นบาท และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท ส าหรบัหุน้สามญัของบริษัท

จ านวน 800,030,075 หุน้ ดงันี ้

1. เงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.0244 บาทเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 
เงิน 19,560,550.44 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 95.00 ของก าไรสทุธิจากผลด าเนินงานปี 2561 ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภท
บคุคลธรรมดาจะถกูหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 10 

2. เงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.0556 บาทเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา 
ก่อนปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 44,441,855.56 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 74.00 ของก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซึ่งผู้
ถือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่ายรอ้ยละ 10 ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอ
เครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประมวลรษัฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผล 
จ านวน 0.08 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลอตัรา
รอ้ยละ 20 ผูไ้ดร้บัเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (Record 

Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562  
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หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามเมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงได้
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,083,687.01 
บาท  และการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,083,687.01 บาท  และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท ส าหรบัหุน้
สามญัของบรษิัทจ านวน 800,030,075 หุน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย              529,237,100  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

วาระที ่5    พิจารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  ประธานที่ประชุม ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการ
ประชมุนีว้่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระที่
จะเสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงออกจากหอ้งประชุม  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ไดส้อบถามขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก  ซึ่งในปีนีมีกรรมการที่ครบวาระออกจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติ
ยานุรักษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภัทรภร วรรณภิญโญ จึงมอบให้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็น
ประธานในที่ประชมุในวาระนี ้

หลงัจากนัน้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ท่านไดอ้อกจากหอ้งประชมุ 
ต่อจากนัน้นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์ประธานฯ ไดข้อใหน้ายพิรฐั เย็นสดุใจ ด าเนินการประชมุต่อ 
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม

ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 20 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งนัน้อาจถกูเลือกเขา้
มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ ซึ่งในปี 2562 นีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระด ารงต าแหน่ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายมนตรี โสคตยิานรุกัษ์ ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบรษิัทกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ  ต าแหน่ง  กรรมการบรษิัท 
3. นางภทัรภร วรรณภิญโญ ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการเป็นรายบุคคล

แลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน  ซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ ์และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชนก์บับริษัท 

และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตอ้งหา้มแต่ประการใด และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ใน

กิจการใดที่มีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงานของบรษิัท   

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัท (ไม่รวมกรรมการท่ี

มีส่วนไดเ้สีย)  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ

หนงัสือเชิญประชมุที่บรษิัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชมุ 

ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหนา้ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท ระหว่างวนัที่ 26 

ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 14 กุมภาพนัธ ์2562 และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้

เป็นกรรมการบรษิัท 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม  หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ

เป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่

ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

1.1 นายมนตรี โสคตยิานรุกัษ์   

อนมุตั ิ 529,237,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9999811%  
ไม่อนมุตั ิ 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000189%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

1.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ  

อนมุตั ิ 529,237,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  
1.3    นางภทัรภร  วรรณภิญโญ  

อนมุตั ิ 529,237,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  
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หลงัจากนัน้ประธานไดข้อใหเ้จา้หนา้ที่เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชมุ  

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกบักรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากผูถื้อหุน้แต่งตัง้ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
วาระที ่6    พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 

นายพิรฐั เย็นสุดใจ  ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบของกรรมการ ผลการด าเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกัน รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) แลว้ พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการท่ีบรษิัทก าหนดนัน้อยู่ในอตัรา

ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด    

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท  ซึ่งเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2561  โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 

กรรมการบรษิัท 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 

กรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา

ค่าตอบแทน 

20,000 

กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 15,000 
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2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส 
ประธานกรรมการ 30,000 
กรรมการ 30,000 
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัท 

ไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกจากเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่ก าหนดขา้งตน้ โดย

ใหอ้ตัราดงักลา่วมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม  

นายศิรทรงวิทย ์จิรธนาโศพิน ผูร้บ้มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่าบรษิัทมีการ

จดัประชมุกรรมการจ านวนก่ีครัง้ต่อปี 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์ แถลงว่าบริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทประมาณ 6 ครัง้ต่อปี ตาม

แนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยประชุมอย่างนอ้ยปี

ละ 2-3 ครัง้ต่อปี  

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่

เสนอ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 

2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย              529,237,100  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

วาระที ่7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบรษิัท ซึ่งไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชีของ 

บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั แลว้ เห็นว่าเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม มี 

ประสบการณ ์มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้ 1. นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาต เลขท่ี 2982 หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5599 หรือ 3. นาย 

จมุพฎ ไพรรตันากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 7645 หรือ 4. นางสาวสภุาภรณ ์มั่งจิตร ผูส้อบบบญัชีรบัอนญุาต 

เลขที่ 8125 จากบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ  เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2562 โดย 
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มีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจ านวน 2,480,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีและค่าสอบ

ทานรายไตรมาสของบริษัทจ านวน 1,450,000.00 บาท ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย

จ านวน 1,030,000.00 บาท 

และนายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้สนอตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดงันี ้

ค่าสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2562 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบัญชี 2561 

1. ค่าสอบบญัชี 2,480,000.00 2,280,000.00 

2. ค่าบรกิารอื่น ๆ จ่ายตามจรงิ 82,200.00 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม  

จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท สอบ

บญัชี ดี ไอ  เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคน

ใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 รวมเป็นเงิน

จ านวน 2,480,000.00 บาทไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 

เห็นดว้ย              529,237,100  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

วาระที ่8    พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ประธานท่ีประชมุ แถลงต่อที่ประชมุว่า วาระการประชมุต่าง ๆไดร้บัการ

พิจารณาจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เสรจ็สิน้แลว้ มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่

มีผูถื้อหุน้ท่านใดขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงันี ้

1. นางเพ็ญศรี เศรษฐวงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงผลการด าเนินการของบริษัทส าหรบัรอบ 4 เดือน 

ของปี 2562 เทียบกบัผลประกอบการปีที่ผ่านมา 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงว่า ขอชีแ้จงเป็นภาพรวมของทัง้ปี 2562 ซึ่งบรษิัทไดเ้คยเปิดเผยใน Opp 

Day แลว้ โดยบริษัทคาดว่าเป้ารายไดร้วมจะเติบโตประมาณ 10-15% ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายไดป้ระมาณ 523  

ลา้นบาท ดงันัน้ ถา้บรษิัทเติบโตประมาณ 15%  เป้ารายไดซ้ี่งเป็นภาพรวมก็จะอยู่ประมาณ 600 ลา้นบาท 

2. นายศิรทรงวิทย ์จิรธนาโศพิน ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ไดส้อบถามเรื่อง

โครงการแนวรว่มการปฏิบตัิการของภาคเอกชนเรื่องการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชั่น ว่าตามที่บรษิัทไดแ้จง้ในเอกสาร

ว่าอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณารบัรองในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 นัน้ บรษิัทไดร้บัการรบัรองแลว้หรือยงั  

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า บรษิัทยงัไม่ไดร้บัการรบัรอง อยู่ระหว่างรอส่งเอกสารเพิ่มเติม 
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3. นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า เป้ารายได ้600 ลา้นบาทเติบโตจากส่วนใด 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า บริษัทแบ่งเป้ารายไดเ้ป็นทั้งหมด 3 ส่วนหลกั ๆ คือสดัส่วนของรายได้

โฆษณา ซึ่งปี 2561 บริษัทมีรายไดค้่าโฆษณาประมาณ 180 กว่าลา้นบาท ในปี 2562 คาดว่ารายไดค้่าโฆษณาจะ

อยู่ที่ประมาณ 200 – 210 ลา้นบาท อีกส่วนหน่ึงคือการรบัจา้งผลิตและ Event คาดว่าจะเติบโตประมาณ 20% หรือ

คาดว่าประมาณ 230 – 250 ลา้นบาท ส่วนรายไดท้างช่องออนไลนค์าดว่าจะเติบโตประมาณ 25 – 30  ลา้นบาท 

โดยคาดว่าจะเติบโตจากการรบัจา้งผลิตเป็นหลกั ซึ่งบริษัทเห็นว่าการที่ภาครฐัใช ้ม .44 เขา้มาช่วยเหลือช่องทีวีดิ

จิตลัต่าง ๆ นัน้จะมีผลดีกบัทางบริษัท ดงันัน้ในปี 2562 นี ้บริษัทคาดว่าจะท าก าไรขัน้ตน้ใหไ้ดป้ระมาณ 30% ซึ่งปี 

2561 มีก าไรขัน้ตน้ประมาณ 28-29% ส่วนก าไรสทุธิถา้บรษิัทตัง้ก าไรขัน้ตน้ท่ีดีประกอบกบัการบริหารตน้ทนุต่าง ๆ 

คาดว่าในปี 2562 จะท าใหก้ าไรสทุธิของบรษิัทกลบัมาอยู่ที่ 9 – 10% 

ส่วนรายการที่บริษัทผลิตในปัจจุบันหลัก ๆ จะมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่อง หลากหลาย

สถานี อาทิ ช่อง 3 , ช่อง ONE , ช่อง True4U , ช่อง PPTV , ช่องไทยรฐัทีวี และ OTT ต่าง ๆ อาทิ AIS PLAY , LINE 

TV ฉะนัน้จะเห็นไดว้่าบริษัทพยายามที่จะไม่หยุดนิ่งแค่การผลิตรายการโทรทศันใ์หก้ับส่ือทีวีปัจจุบนั ส่ือทีวีดิจิตลั

ต่าง ๆ หรือ OTT บรษิัทก็ยงัไดเ้ขา้ไปรว่มงานกบั Plantform เหล่านีม้าเป็นระยะเวลาหลายปีแลว้  

ส่วนช่องทางหารายไดอ้ื่น ๆ ซึ่งผูถื้อหุน้อาจจะเห็นว่ารายไดโ้ฆษณาของทีวีลดลงเรื่อย ๆ บรษิัทจะท า

อย่างไรนัน้ ทางบริษัทก็ไดพ้ยายามหารายไดอ้ื่น ๆ มาชดเชยรายไดอ้ื่น ๆ ที่หายไป  เช่นการท ารายการโทรทศันเ์อง

บน Facebook , Youtube หรือการท ารายการเพิ่มเติมใน OTT ต่าง ๆ 

นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถื้อหุน้ ไดถ้ามต่อว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทมีสดัส่วนรายไดร้ะหว่างรบัจา้งผลิต

กบัท าเองประมาณเท่าไร 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า สดัส่วนรายไดอ้ยู่ประมาณ 65% และ 35% โดย 65% เป็นรบัจา้งผลิต

เป็นหลกั และอีก 35-40% จะอยู่ที่รายไดโ้ฆษณา 

นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผูถื้อหุน้ ไดถ้ามต่อว่าถา้เทียบกบัปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่บรษิัทเขา้ตลาด  

รายไดอ้ยู่ที่ 524 ลา้นบาท ปีที่ผ่านมา 522 ลา้นบาท แต่ก าไรปี 2558 อยู่ที่ 50 ลา้นบาท ปีที่ผ่านมา 31 ลา้นบาท ซึ่ง

เขา้ใจว่าตน้ทนุขายเพิ่มขึน้ ปรากฏว่าตน้ทนุขายเท่าเดิม แต่ค่าใชจ้่ายเพิ่มมา 20 ลา้นบาท ความแตกต่างอยู่ที่อะไร 

นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้มาจากการรับรูค้่าใชจ้่ายของ Studio เป็นหลัก ซึ่ง

พิจารณาแลว้ไม่ไดเ้พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 

นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผูถื้อหุน้ ไดถ้ามต่อว่าที่ผ่านมามีความกดดนัเรื่องราคาค่าโฆษณาหรือไม่ 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า ความกดดนัเรื่องราคามีแน่นอน และคาดว่าเป็นทัง้อตุสาหกรรม 

ตั้งแต่ปี 56 , 57 ที่มีFree TV 4-5 ปีที่ผ่านมาตลาดโฆษณาเฉพาะทีวีทรงตัวหรือว่าลดลง ในขณะที่ Supply  มี

จ านวนเพิ่มขึน้ประมาณจาก 6 ช่องเป็น 22 ช่อง เพราะฉะนัน้มีช่องมากขึน้แต่ว่าเงินเท่าเดิม ก็กระจายไปตามที่ต่าง 

ๆ แต่ละช่องก็พยายามขายใหไ้ดม้ากที่สดุ ท าใหต้อ้งพยายามปรบัลดราคาลงมา เพราะฉะนัน้เรื่องของราคาโฆษณา

ต่อนาทียงัเป็นอะไรที่น่าจะลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ราคาขายค่าโฆษณาทีวีก็ผนัแปรไปตามเรทติง้ ถา้เรทติง้โดยรวม

ต ่า ราคาโฆษณาก็จะตอ้งลดลงตามดว้ย แต่ในปีหนา้ถึง 2 ปี การที่มี ม.44 เขา้มาช่วย ก็อาจจะมีบรษิัทวิจยัเรทติง้

เพิ่มใหม่อีก 1 ราย จะท าใหร้ายการผลรวมวิจยัเรทติง้มีความแน่นอนขึน้ เนื่องจากปัจจุบนัเรทติง้ถูกวดัแค่เพียงทีวี

อย่างเดียว ยงัไม่มีการรวบรวมมลัติสกรีน โดยคาดว่าจะมีการท า Media Research  ที่จะเป็นการวดัเรทติง้โดยรวม
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ส่ือทีวีกบัส่ือดิจิทลัใหเ้ขา้กนั เพื่อใหเ้ป็นเรทติง้โดยรวม ดงันัน้จะท าใหเ้รทติง้มนัรีเฟล็กซก์บัสภาวะความเป็นจรงิมาก

ขึน้ท่ีคนเริ่มดทูีวีนอ้ยลงแลว้หนัมาดทูางส่ืออื่นมากขึน้ 

นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผูถื้อหุน้ถามว่า หมายถึงว่าวดัไดค้รอบคลมุขึน้ ไปคยุกบั Sponsor ไดง้่ายขึน้

ใช่หรอืไม่ 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า ยกตวัอย่างเวลาไปคยุกบั Sponsor จะดไูดแ้ค่เรทติง้ทีวี แต่ต่อไปจะดไูด้

ทัง้เรทตัง้ทีวีบวกกบัออนไลนร์วมกนั ท าใหภ้าพรวมดีขึน้ราคาก็จะกลบัมาไดด้ีขึน้ 

นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถื้อหุน้ ถามต่อว่ามีแผนที่จะไปนอกเหนือจากทีวีหรือว่ามลัติสกรีนหรือไม่ 

ยกตวัอย่างเช่นปีนีม้ี Netflix เขา้มา 10 เรื่อง บรษิัทมีแผนที่จะบกุไปทางนัน้หรือไม่ 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า บริษัทมีความพยายามที่จะท างานร่วมกับทุก ๆ ราย ไม่ได้

เฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากทุกรายที่เขา้มาจะเป็น Global ก็ดี ก็ตอ้งการเนือ้หา Content ซึ่งในเมื่อ

บรษิัทเป็น Content Provider บรษิัทก็ตอ้งเดินหนา้ไปหาแน่นอน 

นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผูถื้อหุน้ ถามต่อว่า สดัส่วนรายไดข้องการรบัจา้งผลิต แนวโนม้เพิ่มขึน้เรื่อยๆ 

ใช่หรือไม่ สทุธิแลว้บรษิัทไดก้ าไรดีกว่าที่ท  ารายการขายโฆษณาเองใช่หรือไม่ 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า สดัส่วนรายไดใ้กลเ้คียงกนั โดยรวมรบัจา้งผลิตก าไรขัน้ตน้อยู่ประมาณ 

29% ซึ่งบรษิัทตอ้งการใหเ้ป็นประมาณ 30%  แต่ในแง่ของ Margin ระหว่างโฆษณาโทรทศันท์ี่ท  าเองกบัรบัจา้งผลิต 

Margin ค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั 

หลงัจากนัน้ประธานไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่ 

      เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีได้

สละเวลามารว่มประชมุวนันี ้ และกล่าวปิดประชมุ 
ปิดประชุม  เวลา 15.10 น. 

 

ลงชื่อ                                                ประธานท่ีประชมุ 

                (รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ)์ 

 

ลงชื่อ                                                เลขานกุารบรษิัท / บนัทึกการประชมุ 

                  (นายณฐกฤต วรรณภิญโญ) 

 

 

 

 


