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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
บริษทั อควา คอร์ เปอเรชั่น จํากัด ( มหาชน)
(สําเนา)
*************************************************************************************************
ประชุ มเมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิ เษก Fortune Town ดิ นแดง กรุ งเทพมหานคร โดยมี กรรมการและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุ ม
ดังนี้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายยุทธ
2. นายสุธี
3. นายอารักษ์
4. นายพลสิ ทธิ
5. นายก่อโชค
6. นายกฤษฎา
7. นายสุพรรณ
8. นางสาวปรานี
9. นางพจนีย ์

ชินสุภคั กุล
ผ่องไพบูลย์
ราษฎร์บริ หาร
ภูมิวสนะ
แสงทองอร่ าม
เจริ ญกลกิจ
เศษธะพานิช
รัตคาม
เผ่าสวัสดิ์

ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ, กรรมการบริ หารและ รษก.ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 9 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วม
ประชุมร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ผู้บริหารตามสายธุรกิจ
1. Mr. PAUL EDMOND SCALES
2. นายปกรณ์ มงคลธาดา
3. นายปานเทพ กุลพนาภินนั ท์
4. นางสาวปานตา กุลพนาภินนั ท์
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวเรวดี
2. นายสุภชัย
3. นางสาววันเพ็ญ
4. นางสาวมาริ สษา
5. บริ ษทั Quidlab จํากัด

หวานชิด
สถิตย์วมิ ล
อุ่นเรื อน
ภาสอน

ประธานกรรมการของธุรกิจ Warehouse
กรรมการผูจ้ ดั การของ บมจ. อควา แอด (ธุรกิจสื่ อโฆษณา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ บจก.บอร์ดเวย์ มีเดีย (ธุรกิจสื่ อโฆษณา)
กรรมการผูจ้ ดั การของบจก.บอร์ดเวย์ มีเดีย (ธุรกิจสื่ อโฆษณา)
เลขานุการบริ ษทั และ CFO
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมาย
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และจะทําหน้าที่ Inspector ในการประชุม
ผูด้ าํ เนินการลงทะเบียนผูเ้ ข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ และนับคะแนนเสี ยง

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแทนผู ้
ถือหุน้ จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย และแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหุ น้ ของบริ ษทั วันที่ 29 มีนาคม 2562 มีผู ้
ถือหุน้ ทั้งหมด 5,370 ราย จํานวน 4,593,000,000 หุน้ ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย 5,365 ราย จํานวน 4,589,757,856 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
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99.93 มีผถู ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว 5 ราย จํานวน 3,242,144 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.07 สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งนี้ มีผู ้
ถือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมจํานวน 129 ราย นับรวมจํานวนหุ ้นได้ 1,956,247,961 หุ ้น คิด
เป็ นร้อยละ 42.5919 ของหุ ้นที่จาํ หน่ ายแล้วทั้งหมด 4,593,000,000 หุ ้น เกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายทั้งหมดของ
บริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั จึงขอเปิ ดการประชุมครั้งนี้
และก่ อนเริ่ มพิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามวาระการประชุ ม ประธานที่ ประชุ มได้มอบหมายให้ นางสาวเรวดี หวานชิ ด
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยงและสิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วิธีปฎิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง
1. การลงคะแนนเสี ยงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริ ษทั จะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรื อ 1
หุ ้น มี คะแนนหนึ่ งเสี ยง โดยจะใช้บ ัตรลงคะแนน ที่ เจ้าหน้าที่ ได้แจกให้กับท่ านผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่าน โดยผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ต้องออกเสี ยงลงคะแนนอย่างหนึ่งอย่างใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง ไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ น
บางส่วนได้
2. เพื่อความรวดเร็ วในการนับคะแนน บริ ษทั จะใช้บตั รลงคะแนนเฉพาะในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสียงเท่านั้น และจะนําคะแนนเสี ยงที่ได้ หักออกจากจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมในแต่ละวาระ
3. การพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็ นผูส้ อบถามเพื่อให้ผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง การลงคะแนนเสี ยง
โดยให้ลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผทู ้ ี่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของ
ท่าน
4. ในกรณี มอบฉันทะ
4.1 ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
4.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุ ความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
หรื อระบุ ไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่การประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติ ในเรื่ องใดนอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนได้
ตามที่เห็นสมควร
5. ในระหว่างการประชุมหากมีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุมเพิ่ม บริ ษทั จะนับจํานวนผูถ้ ือหุ น้ และจํานวนหุน้ ใหม่ทุกครั้ง
ที่ มีผูถ้ ื อหุ ้นเข้ามาร่ วมประชุ มเพิ่ม โดยผูถ้ ือหุ ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุ มสามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้เฉพาะ
วาระที่ยงั ไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะแจ้งจํานวนเสี ยงที่มาเพิ่ม ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
6. ประธานจะแจ้งผลคะแนนโดยระบุจาํ นวนหุน้ ที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
7. ในวาระที่ 5 พิ จารณาการครบวาระของกรรมการ และเสนอชื่ อ ผูท้ ี่ จะดํารงตําแหน่ งกรรมการใหม่ บริ ษ ัท ได้
กําหนดให้ผูถ้ ือหุ ้น ใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และเพื่อความโปร่ งใสในการลงคะแนน ประธานจะเชิ ญ
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม
8. หลังจากจบการประชุม ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านจัดส่ งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้กบั พนักงานซึ่ งจะยืนรอรับบัตร
ลงคะแนนที่ประตูทางออก
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
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หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ คิดเห็นหรื อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณี ที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้แจ้ง
ว่ารับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด เพื่อบริ ษทั จะได้บนั ทึกรายงานการประชุมให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนต่อไปจากนั้นให้
ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว
ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้
ผูถ้ ื อหุ ้น มี วาระการประชุ ม ที่ เสนอพิ จารณาไว้ท้ ังหมด 11 วาระ และได้ม อบหมายให้ นายอารั กษ์ ราษฎร์ บ ริ ห าร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามวาระดังนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าํ เนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งบริ ษทั ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด พร้อมนี้ได้เผยแพร่ ผา่ นเว็บไซด์ของบริ ษทั ที่ www.aquacorp.co.th แล้วรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงาน
การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ที่ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
และสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยที่จะสอบถามหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยง หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
ถ้าไม่ มีผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ านใด ไม่ เห็ น ด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ ป ระชุ มมี ม ติ เป็ นเอกฉัน ท์ รั บ รองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

วาระที่ 1.

มติทปี่ ระชุ ม รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ดังนี้ (ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจํานวน 4 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 6,600,101 หุน้ )
มติ
คะแนนเสี ยง
ร้ อยละของจํานวนหุ้น ที่มสี ิ ทธิออกเสียง
เห็นด้วย
1,962,484,062
100
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 2.

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2561
นายอารั ก ษ์ ราษฎร์ บ ริ ห าร ผูด้ ําเนิ น การประชุ ม ได้แถลงให้ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ผลการดําเนิ น งานและรายงาน
ประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2561 โดยในปี นี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ในรู ปแบบ
ของ QR CODE (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ได้พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้รายงานสรุ ป
ภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ ดังนี้

-หน้ า 3 / 24-

-หน้ าที่ 15-

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1

โครงสร้ างการประกอบธุรกิจ

การจ่ ายปันผลของบริษัททีบ่ ริษัทเข้ าลงทุน จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561
1. AQUA AD จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.295 บาท
2. BOARDWAY MEDIA จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 20.00 บาท
3. TCDC จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 2.00 บาท
4. AWH บริ ษทั ย่อยที่ TCDC ถือหุน้ 100% จ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 7 บาท
5. MANTRA จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 20 บาท
6. EPCO จ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท

โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท
ประเภทรายได้
1. รายได้จากธุรกิจสื่ อป้ ายโฆษณา : AA & BWM
1.1 รายได้จากการขาย
1.2 รายได้ค่าโฆษณา - STATIC
1.3 รายได้ค่าจ้างทําของ – LED
1.4 รายได้อื่น
รวม
2. รายได้ จากธุรกิจคลังสินค้า : TCDC & AWH
2.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
2.2 กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
2.3 รายได้อื่น
รวม

2561

2560

ผลต่ าง

ลบ.

%

ลบ.

%

ลบ.

%

6.85
365.74
324.32
31.17
728.08

0.55
29.47
26.13
2.51
58.66

29.76
333.95
154.08
87.09
604.88

2.16
24.21
11.17
6.31
43.85

(22.91)
33.04
168.98
(55.91)
123.20

(76.98)
9.89
109.67
(64.20)
20.37

289.40
15.50

23.32
1.25

283.81
69.30

20.58
5.02

5.59
(53.82)

1.97
(77.63)

0.34
305.24

0.03
24.59

3.71
356.82

0.27
25.87

(3.37)
(51.58)

(90.84)
(14.46)
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2561

ประเภทรายได้

ลบ.

3. รายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ าและบริการ : MA
3.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
65.44
3.2 กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
(0.49)
ในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
3.3 รายได้อื่น
2.32
รวม
67.27
4. ส่ วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่ วม : EPCO
136.05
รวม
136.05
5. รายได้อื่น : AQUA
5.1 หนี้สูญรับคืน
1.09
5.2 กําไรจากการขายเงินลงทุน
5.3 รายได้ดอกเบี้ยรับ
3.29
5.4 รายได้อื่น
0.12
รวม
4.50
รวมรายได้
1,241.14
6. ค่าใช้ จ่าย
6.1 ต้นทุนขาย
6.85
6.2 ต้นทุนบริ การ
476.83
่
6.3 ค่าใช้จายขาย
58.63
6.4 ค่าใช้จ่ายบริ หาร
161.70
6.5 ต้นทุนทางการเงิน
92.93
7. รายได้(ค่าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้
(46.18)
8. กําไรสุ ทธิ
398.02
9. กําไรสุ ทธิเฉพาะบริษทั
390.88
10.กําไรสุ ทธิจากการดําเนินงาน(ไม่รวมกําไรจากข้ อ2.2และ3.2) 386.01

2560

ผลต่ าง

%

ลบ.

%

ลบ.

%

5.27
(0.04)

37.59
223.94

2.73
27.85
74.09
16.24 (224.43) (100.22)

0.19
5.42
10.96
10.96

0.69
262.22
79.56
79.56

0.05
1.63
19.01 (194.95)
5.77
56.49
5.77
56.49

236.23
(74.35)
71.00
71.00

0.09
1.08
40.50
0.27
11.79
0.01
22.50
0.36
75.87
100.00 1,379.35

0.08
0.01
0.93
2.93 (40.50) (100.00)
0.85
(8.50) (72.09)
1.63 (22.38) (99.47)
5.50 (71.37) (94.07)
100.00 (138.21) (10.02)

0.55
29.58
38.42 387.72
4.72
35.56
13.03 200.31
7.49 116.08
(3.72) (115.72)
32.07 494.38
31.49 486.58
35.41 259.80

2.14
28.11
2.58
14.52
8.42
(8.39)
35.84
35.28
25.81

(22.73)
89.11
23.07
(38.61)
(23.15)
69.54
(96.36)
(95.70)
126.21

(76.84)
22.98
64.88
(19.28)
(19.94)
(60.09)
(19.49)
(19.67)
48.58

กําไรสุ ทธิเต็มและปั นส่ วนคํานวณจากสัดส่วนการถือหุน้ ของอควาดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
กําไรสุ ทธิ
AQUAAD – สื่อโฆษณา Billboard
BOARDWAY – สื่ อโฆษณา LED
TCDC – คลังสิ นค้า
MA – อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
EPCO
รวมกําไรสุ ทธิ

ปี 2561
เต็ม
70.81
11.91
169.12
27.60
342.77
622.21

ปี 2560
ปันส่ วน
70.80
11.31
162.58
27.60
136.05
408.34

เต็ม
38.86
(2.01)
205.67
195.34
206.42
644.28

ผลต่ าง
ปันส่ วน
38.86
(1.81)
197.71
195.32
79.56
509.64

เต็ม
31.95
9.90
(36.55)
(167.74)
136.35
(22.07)

ปันส่ วน
31.94
9.50
(35.13)
(167.72)
56.49
(101.30)

หมายเหตุ กําไรสุ ทธิจากตารางนี้ มาจากธุรกิจหลักของบริ ษทั เท่านั้น ซึ่งตัวเลขมีความแตกต่างจากข้อ 9. ในตารางโครงสร้าง
รายได้และผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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สรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม
หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (รวมสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน)
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ รวม
เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกูย้ มื ระยะสั้น/ตัว๋ แลกเงินขายลด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูส้ ถาบันการเงิน/หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
หุน้ กู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนีส้ ิ น
ทุนชําระแล้ว
หุน้ ทุนซื้อคืน
ส่วนเกินทุน
องค์ประกอบอื่น
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่อทุน
ราคาตามบัญชีต่อทุน

31 ธ.ค. 61
43.89
337.65
984.67
29.90
3,856.04
1,156.46
385.92
67.10
6,861.63
126.27
88.67
1,693.01
289.46
401.54
203.74
2,802.69
2,296.50
(66.38)
312.84
42.78
43.08
1,360.43
69.69
4,058.94
0.69
0.87

31 ธ.ค. 60
266.55
274.27
756.38
29.90
3,840.93
1,070.90
385.92
60.85
6,685.70
10.00
102.61
2,071.93
158.55
381.06
198.87
2,923.02
2,296.50
(66.38)
312.84
89.95
34.57
1,023.14
72.06
3,762.68
0.78
0.80

เปลีย่ นแปลง
(222.66)
63.38
228.29
15.11
85.56
6.25
175.93
116.27
(13.94)
(378.92)
130.91
20.48
4.87
(120.33)
(47.17)
8.51
337.29
(2.37)
296.26
(0.09)
0.07

นโยบายเกีย่ วกับการต่ อต้ านการทุจริตและคอรัปชั่น (CAC)
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าํ เนิ นการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริ ษทั ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วม
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ CAC โดยได้ยื่นคําประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2561 และได้ยน่ื แบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
คณะอนุ กรรมการพิ จารณาให้ก ารรั บ รองบริ ษ ัท ที่ มี การวางแนวปฏิ บัติ เพื่ อ ป้ อ งกัน การทุ จริ ต ได้พิ จารณาแบบ
ประเมินและเอกสารประกอบของบริ ษทั แล้วพบว่า เอกสารประกอบของบริ ษทั ควรปรับปรุ งสาระสําคัญ และขอให้บริ ษทั แก้ไข
และส่งข้อแก้ไขกลับมาให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ยนื่ เอกสารแก้ไขเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ข ณ ะ นี้
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
และได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามหรื อไม่
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นายมานะ กรรณเลขา : ผู้ถอื หุ้นรายย่อยมาด้ วยตนเอง
ถ้าเราดูรายได้ของสื่ อโฆษณาของ AQUA ปั นส่ วนมาแล้วได้ 352 ล้านบาท ในขณะที่ Boardway มีรายได้ 342 ล้าน
บาท ก็คือใกล้เคียงกันมาก แต่เวลาคิดกําไรออกมามันต่างกันเยอะมาก AQUA กําไรประมาณ 70 ล้านบาท แต่ Boardway กําไร
แค่ 11 ล้านบาท อยากถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรและอนาคตภายในปี นี้ มีแนวโน้มจะเป็ นอย่างไร
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ตอบข้อซักถามดังนี้
Boardway Media รายได้จะมาจากจอ LED ซึ่ งมี ราคาที่ สูงกว่าป้ ายนิ่ งมาก จึ งเป็ นสาเหตุ ห ลัก ทําให้เกิ ดค่าเสื่ อม
ค่อนข้างสู ง ต้นทุนการดําเนินงานของ Boardway จะต้องใช้ไฟฟ้า 18 ชัว่ โมง/วัน ในขณะที่ AQUA AD เปิ ดไฟเฉพาะตอนเย็น (4
ชั่ว โมง/วัน ) ดัง นั้ นต้น ทุ น Operation Expense ของ Boardway จะสู ง กว่า AQUA AD ค่ อ นข้างมาก และการลงทุ น เกี่ ย วกับ
Software และ Hardware ซึ่ งเป็ นระบบที่ ใช้ On air ของ LED ค่ อ นข้างมาก ซึ่ งจะมี ค่ าเสื่ อ มราคา แต่ แ นวโน้ม เมื่ อ Boardway
Media สามารถรัน จอได้ท้ งั หมดแล้ว ปั จจุบ ัน เราให้ 80 จอ และหากมี ลูก ค้าเข้ามาเพิ่ม Boardway Media จะมี รายได้ส่วนเพิ่ ม
เพิ่มขึ้นมาก ซึ่ งการเพิ่มของรายได้ไม่ผนั แปรกับต้นทุน เพราะว่า Fixed Cost ถูกรับไปหมดแล้ว เหลือก็จะเป็ นกําไรเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย และนี่คือข้อดีของ Boardway Media แต่ถา้ เป็ นป้ายนิ่ง การเปลี่ยนป้ ายไวนิล ลูกค้าก็จะเสี ยค่าพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใหม่
ซึ่งบางอย่างจะค่อนข้างแพง เพราะฉะนั้นก็จะได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบค่อนข้างมาก เพียงแต่ว่าถ้าในอนาคต เมื่อรายได้เข้ามาเต็มเม็ด
เต็มหน่วยแล้ว กําไรที่เป็ นผลตอบแทนของทาง Boardway ก็จะสู งอย่างมีนยั สําคัญ ส่ วนตัว AQUA AD เป็ นป้ ายนิ่ง เพราะฉะนั้น
ก็จะรักษา Momentum ของเขาได้ในลักษณะดังกล่าวได้ตลอด อย่างเช่นปี นี้ของ Boardway ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวที่เป็ นตัวเงิน
สดจากการดําเนินงาน ส่วนตัว AQUA AD ก็จะอยูใ่ นระดับนี้เพิ่มขึ้นประมาณไม่เกิน 10 % หรื อ 15 %
และได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด จะสอบถามให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2561
วาระที่ 3.

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร ผูด้ าํ เนิ นการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ทํางบแสดงฐานะการเงินและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ประจําปี 2561 ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2561 (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
และคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน (ซึ่ งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิ น และงบกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ) ของบริ ษ ัท ประจําปี 2561 สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประธานที่ ประชุ มได้สอบถามว่ามีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ และมี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสียง หรื อไม่
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเสี ยงข้างมาก
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มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มจํานวน 6 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 53,033
หุน้ )
มติ
คะแนนเสี ยง
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
1,962,881,095
99.9990
ไม่เห็นด้วย
20,000
0.0010
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 4.

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อสํ ารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี
2561
นายอารั ก ษ์ ราษฎร์ บ ริ ห าร ผูด้ ําเนิ น การประชุ ม ได้แ ถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ปี 2561 บริ ษ ัท มี ก าํ ไรสุ ท ธิ จํานวน
171,044,001.60 บาท (งบเฉพาะกิจการ) และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
สุ ทธิ ประจําปี 2561 เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 8,517,783 บาท และอนุ มตั ิ จ่ายเงินปั นผลเป็ นจํานวนเงิน 91,860,000
บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท โดยกําหนดให้วนั ที่ 30 เมษายน 2562 เป็ นวันให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้น (“Record
Date”) ในการรับเงินปั นผล และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 แล้ว
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบตัง้ แต่ ปี 2559 ถึง 2561
รายการ
1. กําไรที่นาํ มาจัดสรร (ล้านบาท)

ปี 2561
170.35

ปี 2560
48.38

ปี 2559
74.78

2. สํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)

8.52

2.42

3.74

3. กําไรที่ใช้คาํ นวณเงินปันผล (ล้านบาท)

161.83

45.96

71.04

4. จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

4,593.00

4,506.96

4,506.96

5. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

0.02

0.01

0.01

6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น(ล้านบาท)

91.86

45.07

45.07

7. อัตราจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกําไรข้อ 3 (%)

56.76

98.06

63.44

ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
และสอบถามว่า ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยที่จะสอบถามหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
หรื อไม่
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี่ ระชุ ม อนุ มตั ิการจัดสรรเงินกําไรเพื่อสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
เป็ นเอกฉันท์ ดังนี้ (ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจํานวน 3 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 800,700 หุน้ )
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มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

คะแนนเสี ยง
1,963,701,795
ไม่มีบตั รเสี ย

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
100.0000
-

วาระที่ 5.

พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่ งตั้งกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการใหม่
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร ผูด้ าํ เนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่ งใสในการลงคะแนน จึงขอเรี ยน
เชิญกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมก่อน
และได้เสนอให้ที่ ป ระชุ มพิ จารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่ งตั้งกรรมการกลับ เข้ามาดํารงตําแหน่ ง
กรรมการใหม่ ในปี นี้มีกรรมการต้องออกเนื่องจากครบวาระจํานวน 3 ท่าน คือ
(1) นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(2) นายกฤษฎา เจริ ญกลกิจ กรรมการ
กรรมการ , กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(3) นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น
เสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2562 โดยแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผ่านระบบข่าวสารของ SET และให้เสนอผ่านเว็บไซด์ของบริ ษทั หรื อกรอกลงใน
เอกสารที่บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ส่งถึงบริ ษทั โดยตรง ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน จะพิ จารณาคัดเลือกบุ คคลที่ มีความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จของ
บริ ษ ทั มี คุณสมบัติเหมาะสมและไม่ มีลกั ษณะต้อ งห้ามตามกฎหมาย หรื อระเบี ยบข้อบังคับ ของหน่ วยงานกํากับดูแ ลบริ ษทั
มหาชน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานําเสนอให้ท่ีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนได้พิ จารณาแล้ว เห็ น สมควรให้เสนอชื่ อ ทั้ง 3 ท่ าน กลับ เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง เนื่ องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็ นประโยชน์กบั
บริ ษทั ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่ ประกอบด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรมในการทํางาน ดังรายละเอียด ข้อมูลกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการ
เสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ (ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้
(1) นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ
กรรมการ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(2) นายกฤษฎา เจริ ญกลกิจ กรรมการ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
กรรมการ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) นางพจนีย ์ เผ่าสวัสดิ์
โดยพิจารณาให้กรรมการลําดับที่ (3) เป็ นกรรมการอิสระด้วย เนื่ องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิ ยามกรรมการ
อิสระของกลต. , ตลท. และบริ ษทั (นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าสมควรนําเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง (1)นายพลสิ ทธิ ภูมิวสนะ,
(2) นายกฤษฎา เจริ ญกลกิจ, (3) นางพจนี ย ์ เผ่าสวัสดิ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งกรรมการลําดับที่ (3) จะ
เป็ นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของกลต. , ตลท. และบริ ษทั
และได้สอบถามว่า ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยที่จะสอบถามหรื อไม่ หากไม่มีขอ้ ซักถามแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุม
แยกการออกคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคลดังนี้
a. นายพลสิทธิ ภูมวิ สนะ
นายอารั ก ษ์ ราษฎร์ บ ริ ห าร ผูด้ าํ เนิ น การประชุ ม ได้ส อบถามว่า มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ านใด ไม่ เห็ น ด้วย หรื องดออกเสี ยง
หรื อไม่ (ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจํานวน 1 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 23,600 หุน้ )
ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมาก
มติทปี่ ระชุ ม อนุ มตั ิแต่งตั้ง นายพลสิ ทธิ ภูมิวสนะ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากดังนี้
มติ
คะแนนเสี ยง
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
1,963,705,395
99.9990
ไม่เห็นด้วย
20,000
0.0010
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีบตั รเสี ย
b. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ
นายอารั ก ษ์ ราษฎร์ บ ริ ห าร ผูด้ าํ เนิ น การประชุ ม ได้ส อบถามว่า มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ านใด ไม่ เห็ น ด้วย หรื องดออกเสี ยง
หรื อไม่
ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมาก
มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิแต่งตั้ง นายกฤษฎา เจริ ญกลกิจ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากดังนี้
มติ
คะแนนเสี ยง
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
1,963,705,395
99.9990
ไม่เห็นด้วย
20,000
0.0010
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีบตั รเสี ย
c. นางพจนีย์ เผ่ าสวัสดิ์
นายอารั ก ษ์ ราษฎร์ บ ริ ห าร ผูด้ าํ เนิ น การประชุ ม ได้ส อบถามว่า มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ านใด ไม่ เห็ น ด้วย หรื องดออกเสี ยง
หรื อไม่
ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมาก
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มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิแต่งตั้ง นางพจนี ย ์ เผ่าสวัสดิ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ดังนี้
มติ
คะแนนเสี ยง
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
1,963,705,395
99.9990
ไม่เห็นด้วย
20,000
0.0010
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีบตั รเสี ย
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : ผู้ดาํ เนินการประชุ ม
ขอเชิญกรรมการที่อยูน่ อกห้องประชุมเข้ามาร่ วมประชุมต่อไป และดําเนินการประชุมในวาระต่อไป
วาระที่ 6.

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษทั ประจําปี 2562
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าํ เนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะอนุมตั ิ ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ น
คราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิ การต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริ ษทั
หลักเกณฑ์ การพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริ ษทั โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมกับการทําหน้าที่ ความรับผิดชอบคณะกรรมการและเลขานุ การของบริ ษทั และผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เห็นสมควรให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุ การประจําปี 2562
ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และอนุมตั ิอตั ราค่าตอบแทนมีรายละเอียดดังนี้
ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริ ษทั

ปี 2561
ต่ อเดือน
50,000
30,000
20,000
-

รวมทั้งปี ไม่เกิน
จ่ายจริ ง

ต่ อครั้งประชุ ม
8,000
8,000
8,000
8,000
5,000,000
4,940,000

เสนอพิจารณา ปี 2562
ต่ อเดือน
50,000
30,000
20,000
-

ต่ อครั้งประชุ ม
8,000
8,000
8,000
8,000
5,000,000
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ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในปี 2562 จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร และเป็ นการจ่ายค่าตอบแทน
เฉพาะคณะกรรมการบริ ษ ัท เนื่ อ งจากกรรมการที่ ด ํารงตํา แหน่ ง ในกรรมการชุ ด ย่ อ ยเป็ นกรรมการที่ ด ํา รงตํา แหน่ ง ใน
คณะกรรมการบริ ษทั อยู่แล้ว และมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ พิจารณาการจัดสรรบําเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม
หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น
และได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงหรื อไม่
ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเกินกว่า 2 ใน 3
มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริ ษทั ประจําปี 2562 รวมกันทั้งปี ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่า 2 ใน 3 ดังนี้
มติ
คะแนนเสี ยง
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
1,963,705,395
99.9990
ไม่เห็นด้วย
20,000
0.0010
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 7.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตั้งและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวฒั น์
พนชาติ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 4712 หรื อนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน 7750 หรื อ
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริ ษทั สํานักงานปี ติเสวี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษ ทั และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี สําหรั บปี 2562 เป็ นจํานวนเงิ น ไม่เกิ น 1,330,000 บาท ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทาน
งบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
สรุปข้ อมูลการสอบบัญชี
ปี 2562
ปี 2561
(ทีเ่ สนอขออนุมัติ)
ค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี
670,000
670,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
660,000
660,000
รวม
1,330,000
1,330,000
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)
10,480
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสอบบัญชี
หน่วย : บาท

บริ ษทั สํานักงานปี ติเสวี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2555-2561 รวมทั้งสิ้ น 7 ปี โดยมีรายละเอียดการ
ลงนามรับรองงบการเงินดังนี้
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รายนามผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชวนา วิวฒั น์พนชาติ
เลขที่ 4712
2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน
เลขที่ 7750
2560 - 2561
3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
เลขที่ 9589
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เป็ นผูส้ อบบัญชีสงั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และได้สอบถามว่า ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่จะสอบถามหรื อไม่ มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสียงอีก หรื อไม่
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติทปี่ ระชุ ม อนุ มตั ิแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวฒั น์พนชาติ ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตเลขทะเบี ยน 4712 หรื อนางสาววันเพ็ญ อุ่น
เรื อน ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 7750 หรื อ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
เลขทะเบียน 9589 แห่ งบริ ษทั สํานักงานปี ติเสวี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และกําหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีสาํ หรับปี 2562 เป็ นเงินไม่เกิน 1,330,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งพิจารณามอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิ ดขึ้นระหว่างปี ด้วย ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอก
ฉันท์ (ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจํานวน 1 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 1,002 หุน้ )
มติ
คะแนนเสี ยง
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
1,963,726,397
100.000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท จํานวนไม่ เกิน 1,377,900,000 หุ้น แบบมอบอํานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate)
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าํ เนิ นการประชุมรายงานต่อการประชุมว่า เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมในแหล่งเงินทุน
ของบริ ษทั ที่มีแผนต้องใช้ในการลงทุนและชําระหนี้ ตราสารหนี้ ที่จะครบกําหนดในปี 2562 นอกจากนี้ บริ ษทั อาจจําเป็ นต้อง
รักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม ซึ่ งการจัดหาเงินทุนในปี 2562 ส่ วนหนึ่ งมาจากการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและ
จําหน่ายตราสารหนี้ ส่ วนหนึ่ งเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่บริ ษทั สามารถ
ดําเนินการได้ และมีความคล่องตัวในการระดมทุนจากการเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่ตอ้ งการ หากแผนการจัดหาเงินทุนข้างต้นไม่ได้
ตามเป้าหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารออกและจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท จํา นวน
688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,296,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,985,450,000 บาท โดยการ
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ออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ น้ (คิดเป็ นร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว) มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering: RO) ทั้งนี้ ราคาที่เสนอ
ขายหุ ้น เพิ่ มทุ น ดังกล่ าวต้องไม่ ต่ าํ กว่ามูลค่าที่ ตราไว้ต่อหุ ้น (มูล ค่าที่ ตราไว้ต่อหุ ้น 0.50 บาท) ซึ่ งราคาเสนอขายเป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ในกรณี น้ ี บ ริ ษ ทั มี กาํ ไรสะสมไม่ สามารถเสนอขายหุ ้นตํ่ากว่าราคาหุ ้น ที่ จด
ทะเบียนได้)
และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริ ษ ัท และ/หรื อกรรมการที่ มีอ าํ นาจลงนามของบริ ษทั มี อาํ นาจพิ จารณา
กําหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนิ นการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงหรื อไม่
วาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม และมี
สิ ทธิออกเสี ยง
นางต้ องจิต ธารสุ วรรณวงศ์ : ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
เงินที่ ได้จากการเพิ่มทุนนอกจากเอาไปชําระหนี้ และเพิ่มสภาพคล่องให้กบั บริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั มีแผนการลงทุ น
อะไรบ้าง ที่จะนําเงินส่วนนี้ ไปใช้ เพราะว่าก่อนที่เราจะอนุมตั ิเพิม่ ทุนเราก็อยากจะรู ้วา่ เงินส่ วนนี้เอาไปใช้อย่างสมเหตุสมผลและ
เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดกับ บริ ษทั ตรงนี้ ขอรายละเอียดเรื่ องการลงทุน และอีกอย่างคื อราคาหุ ้นเพิ่มทุ นในอนาคตมี กรอบวางไว้
อย่างไรบ้างหรื อไม่ ว่าไม่ควรจะปรับสักเท่าไหร่ หรื ออะไรอย่างนี้ ขอทราบกรอบของราคาด้วยค่ะ
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ชี้ แจงเรื่ องราคาหุ ้นเพิ่มทุนก่อน ว่าจะไม่ต่าํ กว่า 50 สตางค์ ซึ่ งเป็ นราคาพาร์ ของบริ ษทั ไม่ว่าราคาตลาดจะตํ่ากว่านี้
เราก็ตอ้ งขายหุน้ ในราคา 50 สตางค์ อันนี้ คือตํ่าสุ ด ส่ วนการนําเอาไปใช้นอกเหนือจากชําระเงินการออกตราสารหนี้ ระยะสั้นและ
Bond ที่จะครบกําหนดในไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ตัวรวมประมาณเกือบ 300 ล้านบาท ซึ่ งปั จจุบนั ก็อยู่ระหว่างการกูย้ มื เงินอยู่ ถ้ามี
เงินกูไ้ ด้อย่างเพียงพอเรื่ องเพิ่มทุนก็จะไม่จาํ เป็ น นอกจากนี้ ก็จะมีการลงทุนในป้ าย LED เพิ่มเติมอีก 34 จอ 17 ตอม่อแอร์ พอร์ ตลิ้
งทางเข้าสนามบินสุ วรรณภูมิ โครงการนี้ใช้เงินลงทุนเกือบ 100 ล้านบาท ซึ่งเราขอสิ นเชื่ออยู่ ถ้าไม่ได้กจ็ าํ เป็ นจะต้องเพิ่มทุน แต่
มัน่ ใจว่าโครงการนี้ จะได้รับการอนุ มตั ิจากสถาบันการเงินและจะมีการขยายป้ ายต่างๆ ตาม Location หรื อตามที่เราเห็นว่า น่าจะ
เพิ่มความสามารถในการขายของเรา คือความครอบคลุมของพื้นที่หรื ออยูใ่ นตําแหน่งที่น่าจะทํารายได้กบั ผลกําไรจากการลงทุน
ได้ก็จะพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม การใช้เงินใหญ่ๆที่เราจะใช้อยูท่ ี่ 2 ส่ วน ชําระตราสารหนี้ ระยะสั้นและ หุ ้นกูร้ ะยะยาว ซึ่ งจะครบ
ในไตรมาส 3 รวมประมาณ 300 ล้านบาท และลงทุนในตอม่ออีก 34 จอ ที่เหลือก็จะเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นงาน
ในอนาคตของบริ ษทั
นางต้ องจิต ธารสุ วรรณวงศ์ : ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
หลังจากที่ชาํ ระหนี้ไปแล้วพวก Bond อะไรต่างๆ ที่กยู้ มื จะทําให้บริ ษทั ประหยัดดอกเบี้ยปี ละเท่าไหร่ คะ
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
แล้วแต่วา่ แหล่งเงินมาจากไหน ปั จจุบนั ตัว Bond 165 ล้านบาท มีดอกเบี้ยอยูป่ ระมาณ 5.5% เกือบ 6% All in ไปแล้ว
ตอนนี้ที่ขอกูย้ มื เงินอยูเ่ ราก็จะได้ ประมาณ MLR-3 อยูป่ ระมาณสัก 4% นิ ดๆ ก็จะประหยัดไปได้ประมาณ 1.5% หรื อ 1.75% เป็ น
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ต้น แต่ก็แล้วแต่อนั นี้ ถา้ ใช้เงินกูต้ ่อเงินกู้ แต่ถา้ ใช้เป็ นเงินทุนเลยก็จะประหยัดดอกเบี้ ยไปแต่เราไม่คิดว่าต้องใช้ทุนทั้งหมด จะ
พยายามรบกวนเงินทุนให้นอ้ ยที่สุด เราจะหาแหล่งเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินให้ได้ เงินกูร้ ะยะสั้นดอกเบี้ยจะประมาณ 5.5% แต่
เงินกูใ้ หม่ที่ได้มาดอกเบี้ยจะค่อนข้างแข็งได้พอสมควร แต่ได้ดอกเบี้ยค่อนข้างถูก 4% นิดๆ และไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีอะไรเลย
นายพัสกร : ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
ในวาระของการเพิ่มทุนใน Oppday ผมได้ฟังส่ วนหนึ่งแล้วว่าอาจจะไม่ใช้เต็มจํานวน มาถึงตอนนี้เท่ากับ 1 ไตรมาส
จบไปแล้ว ขอถามผูบ้ ริ หารว่า 1 ไตรมาสที่จบไปดีกว่าปี ที่แล้วไหมและถึงวันนี้ส่วนที่เราพูดในความเห็นของผูบ้ ริ หารว่าเราคิดว่า
เราจะใช้จาํ นวนนี้มีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะใช้ตามจํานวนนี้หรื อน้อยกว่านี้สกั เท่าไหร่
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ขอตอบแยกเป็ นธุ รกิจ พอดี ตอนนี้ ยงั ไม่เห็นตัวเลขของ EPCO แต่เข้าใจว่าดีกว่าเดิมเยอะ ในส่ วนของ AQUA AD
ที่เป็ นป้ ายนิ่ ง โตกว่าปี ที่แล้วประมาณ 20% กว่าๆ ในส่ วนของ LED ของ Boardway โตประมาณ 50% เป็ นการเจริ ญเติบโตอย่าง
มีนยั สําคัญ เมื่อเทียบกับปี ก่อน ปี นี้มีทิศทางที่ดีมาตั้งแต่ตน้ ปี ปกติไตรมาสแรกเป็ นช่วงที่ซบเซา แต่บงั เอิญว่ามีการเลือกตั้ง ผูค้ น
มัน่ ใจในการใช้เงินเยอะขึ้น Agency ก็ใช้เงินเยอะขึ้น ทําให้ยอดโตได้ค่อนข้างมาก และ Momentum ยังคงอยูอ่ ีก 2 เดือนคือเดือน
เมษายน ซึ่ ง มี วนั หยุด เยอะก็ จริ งแต่ ย อดต่ าง ๆ ที่ ม าก็ เป็ นไปอย่าง variable ซึ่ งถื อ ว่าดี ม าก ๆ และก็ Momentum ไปถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม ตอนนี้ทีมขายพยายามปิ ดไตรมาส 2 แล้วเพื่อให้ได้ตามประมาณการ ในไตรมาส 1 ยอดจริ งทําได้ดีกว่าประมาณการ
เล็กน้อย คือบริ ษทั ประมาณไว้สูงคาดหมายว่าจะดีมาก ก็เลยสู งกว่าประมาณการเล็กน้อย ธุ รกิ จที่ 2 ก็คือตัวอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั
Warehouse และตัวอื่น ซึ่ งก็ไม่มีปัญหา เพราะว่าเซ็นต์สัญญาล่วงหน้าและส่ วนโรงพิมพ์ตะวันออกที่มีท้ งั Solar Farm และอื่น ๆ
เนื่องจากสิ้ นปี ที่แล้ว EPCO ได้เข้าซื้อบริ ษทั WPS โดยจะมียอดพิมพ์ต่างๆ ของกลุ่ม Nation เข้ามาด้วยและได้ลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามา
พอสมควรรายได้ค่อนข้างเติบโตดี ในส่ วนของไฟฟ้ าก็ชดั เจนว่าโรงไฟฟ้ าของ EPCO สามารถ Generate อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมี ผ ลประกอบการที่ ดี เพราะฉะนั้น คาดหมายว่าไตรมาสที่ 1 ของ EPCO จะเป็ นผลประกอบการที่ ดีก ว่าประมาณการ
เช่นเดียวกัน
นายพัสกร : ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
เหมือนว่าพอรู ้ผลประมาณ 1 ไตรมาสแล้ว วาระที่ 8 เราคิดว่าเปอร์ เซ็นต์เราจะต้องใช้เต็มจํานวนหรื อว่าไม่ตอ้ งใช้
ประมาณไหน
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ไม่เต็มแน่ นอน เราขอไว้เผื่อ 30% แต่ถา้ จะใช้จริ งๆ ประมาณ 10% ก็เต็มที่แล้ว จะ Dilute ไม่เยอะ แต่ในเบื้องต้นจะ
พยายามใช้จากแหล่งเงินอื่นให้ได้อย่างเต็มที่ เพราะว่ารอบจ่ายเงินทุนงวดสุ ดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว เรื่ องตอม่อและอื่น ๆ เราอยากจะ
ให้เปิ ดให้ได้ภายในเดื อนกรกฎาคมหรื อเดื อนสิ งหาคมเป็ นอย่างช้า ตอนนี้ เราขายไปแล้ว มี ลูกค้าทยอยเข้ามาแล้ว ดังนั้นเรา
จําเป็ นต้องเร่ งการติดตั้งเพื่อให้มีการส่งมอบจองวดสุดท้ายได้เร็ วที่สุด
นายพัสกร : ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
ตอม่อสุวรรณภูมิ 17 ตอม่อ 34 ป้ายใช่ไหม ผมขับรถแล้วรู ้สึกว่ามันเร็ ว มันจะถี่ไปมั้ย
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ใช่ครับ 17 ตอม่อ 34 ป้าย ไม่น่าถี่นะครับ
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นายปานเทพ กุลพนาภินันท์ : ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารของ บจก.บอร์ ดเวย์ มีเดีย
ไม่น่าถี่ครับ เพราะลักษณะการวางคือวางตอม่อเว้นตอม่อ และก็ 1 ตอม่อ กว้างประมาณ 30 – 50 เมตร เพราะฉะนั้น
ใช้เวลาในการเห็นทั้ง Series ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีครึ่ ง เราเคยลองขับรถดูแล้ว
นายยุทธ ชินสุ ภคั กุล : ประธานกรรมการ ทําหน้ าทีป่ ระธานที่ประชุม
ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนนี้ เป็ น last resource ของบริ ษทั โดยเฉพาะ AQUA มี Debt Retio ซึ่ งไม่ถึง 1 ด้วยซํ้าเป็ น
Ratio ที่ ต่ าํ มาก อาศัยทุ น เป็ นหลัก Investment ต่ าง ๆ ที่ ล งทุ นไปก็ได้ผ ลตอบแทนที่ ดี เพี ยงแต่ ยงั ไม่ ได้โชว์ว่า Return แต่ ล ะ
โครงการเท่ าไรอย่างเช่ น โครงการของ MA หรื อโครงการของ TCDC ที่ Mr. Scale นําเข้ามาเป็ นโครงการที่ ดีมาก เป็ น Hard
Asset Back และก็ได้ผลตอบแทนที่ ดี การเพิ่ มทุ นถึ งแม้เป็ น last resource แต่เนื่ องจากว่าที่ แล้วๆ มา ชื่ อเสี ยงบริ ษ ทั ไม่ ค่อ ยดี
เท่าไหร่ ทําให้การกูเ้ งินลําบากขึ้น เราก็ตอ้ งกูภ้ าพพจน์ตวั นี้ว่าทุกวันนี้ราคาตลาดกับ PE Retio แค่ 3% กว่า ๆ ตํ่าสุ ดในตลาดแล้ว
มูลค่า Net Asset Value ของบริ ษทั แค่ 60% ของราคาตลาด ซึ่ งตํ่าที่สุด รายอื่นขายอยู่ 3 เท่าของ Book Value เราอยู่แค่ 60% ของ
Book Value เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นการที่ AQUA จะก้าวต่อไปได้มนั ก็จะอยูใ่ นยุคของ Merger and Acquisition เมื่อมีโครงการ
ที่ดีเข้ามา ถ้าเราไม่มีอะไรพร้อมอยูใ่ นมือหรื อไม่มีอาวุธอะไรเลยก็ไม่สามารถคว้ามันได้ อยากให้ผูถ้ ือหุ ้นคอยดูว่า ถึงแม้จะอายุ
มาก ผมก็จะมองๆ อนาคตให้กบั บริ ษทั แบบนี้ ตลอดไป ว่ามีอะไรที่ดี เช่น แต่ก่อนที่ผมทําโรงพิมพ์ตะวันออก 5 ปี ที่แล้ว ท่านก็
ทราบว่าสิ่ งพิมพ์ซบเซามาก ทําอะไรไม่ได้แต่ผมก็มองเห็นโอกาสที่จะไปทําพลังงานทดแทน ดึงเงินกูส้ หรัฐกลับมา ทุกวันนี้ มัน
ก็จะไปเรื่ อยๆ จะมีของใหม่ๆ เกิดขึ้นยุคนี้ ไม่วา่ จะเป็ น Start Up หรื ออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและถ้าเราไม่มีอะไรเลย ไม่มีเงิน ไม่มีเครดิต
พอให้กู้เงิ น ก็ไม่ ส ามารถพอที่ จะคว้าโอกาสนั้น ก็ข อให้ผูถ้ ื อ หุ ้น เข้าใจด้วย อย่างที่ เรี ยนท่ านผูถ้ ื อหุ ้น ว่าการเพิ่ม ทุ น เป็ น last
resource ของการใช้เงิน ถ้ากูเ้ งินได้ 4% - 5% มันคุม้ กว่าที่จะขอเงินจากผูถ้ ือหุ ้น แต่ว่ามันจําเป็ นต้องมี General Mandate ไว้ก่อน
เป็ นอาวุธ
ถ้าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุ ม อนุ มตั ิการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นของบริ ษ ทั จํานวนไม่เกิ น 1, 377,900,000 หุ ้น แบบมอบอํานาจ
ทัว่ ไป (General Madate) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้า
ร่ วมประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง ดังนี้
มติ
คะแนนเสี ยง
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
1,874,167,197
95.4393
ไม่เห็นด้วย
89,559,200
4.5607
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 9. พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้อ 4. ให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าํ เนินการประชุมรายงานต่อการประชุมว่าตามวาระที่ 8. ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,296,500,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 2,985,450,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
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คณะกรรมการเห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม หนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้อ 4. ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็ นข้อความดังนี้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่ งออกเป็ น
มูลค่ าหุ้นละ
โดยแบ่ งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

:
:
:

2,985,450,000
5,970,900,000
0.50

บาท (สองพันเก้ าร้ อยแปดสิ บห้ าล้ านสี่แสนห้ าหมื่นบาท)
หุ้น (ห้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิ บล้ านเก้ าแสนหุ้น)
บาท (ห้ าสิ บสตางค์ )

:
:

5,970,900,000
-ไม่ ม-ี

หุ้น

(ห้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิ บล้ านเก้ าแสนหุ้น)

และได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงหรื อไม่
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นข้างมาก
มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิการการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจํานวน 4 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 2,503 หุน้ )
มติ
คะแนนเสี ยง
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
1,963,708,900
99.9990
ไม่เห็นด้วย
20,000
0.0010
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 10. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษทั
นายอารั ก ษ์ ราษฎร์ บ ริ ห าร ผูด้ าํ เนิ น การประชุ มรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ มว่าตามคําสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบ
แห่ งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่ ง
ได้แก้ไขพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 บัญญัติวา่
“ผู้ถือหุ้ นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละสิ บของจํานวนหุ้ นที่จาํ หน่ ายได้ ทั้งหมด จะ
เข้ าชื่ อกันทําหนังสื อขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลใน
การที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสื อดังกล่ าวด้ วย ในกรณี เช่ นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
สี่สิบห้ าวัน นับแต่ วนั ที่ได้ รับหนังสื อจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่ จัดให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ งเข้ าชื่ อกัน
หรื อผู้ถือหุ้ นคนอื่ น ๆ รวมกันได้ จาํ นวนหุ้ นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่ สิบห้ าวันนับแต่ วันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เช่ นนีใ้ ห้ ถือว่ าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้ นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรั บผิ ดชอบ
ค่ าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่ าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้ นตามวรรคสองครั้ งใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ ง
มาร่ วมประชุ มไม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ตามที่ กาํ หนดไว้ ในมาตรา 103 ผู้ถื อ หุ้ นตามวรรคสองต้ อ งร่ วมกัน รั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มกี ารประชุมในครั้ งนั้นให้ แก่ บริ ษัท”
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ดั ง นั้ นจึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ บั ง คั บ บริ ษั ท ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ดังนี้
เดิม
ใหม่
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัด ให้มี การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัด ให้มี การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ ม
เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สามัญ ประจําปี ภายใน 4 เดื อน นับ แต่ วนั สิ้ น สุ ด ของรอบปี บัญ ชี ข อง
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
บริ ษทั
การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น คราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ าวแล้ว ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้สุ ด แต่ จ ะ
เห็ น สมควร หรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้น รวมกัน นับ จํานวนหุ ้น ได้ไ ม่
น้อ ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ ้น ที่ จ าํ หน่ ายได้ท้ ังหมด
หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด
จะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เรี ยกประชุ ม ไว้ใ ห้ ชั ด เจนใน
หนังสื อ ดังกล่ า วด้ว ย ในกรณี น้ ี ให้ ค ณะกรรมการจัด
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
จากผูถ้ ือหุน้

การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุม
วิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
เมื่อผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละสิ บของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุ เรื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ให้ ช ัด เจนใน
หนังสื อ ดังกล่ า วด้ว ย ในกรณี เช่ น นี้ คณะกรรมการต้อ งจัด ให้ มี ก าร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ผู ้ถื อ หุ้ น ทั้งหลายซึ่ งเข้า ชื่ อ กัน หรื อผู ้ถื อ หุ ้ น คนอื่ น ๆ
รวมกันได้จาํ นวนหุ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่
สิ บห้าวันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่ นนี้
ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุ มและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือ
หุ้น ทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่ อกัน หรื อผูถ้ ื อหุ ้น คนอื่ น ๆ รวมกัน ได้จาํ นวนหุ ้น
ตามที่บงั คับไว้น้ ีครั้งใด จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 27 ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือ
หุ้ น คนอื่ น ๆ รวมกั น ได้ จ ํา นวนหุ้ น ตามที่ บ ั ง คับ ไว้น้ ี ต้ อ งร่ วมกั น
รั บ ผิด ชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ด จากการจัด ให้มี การประชุ ม ในครั้ งนั้น
ให้แก่บริ ษทั

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ตามรายละเอียดที่เสนอ
และได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงหรื อไม่
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
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มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
(ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจํานวน 1 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 10,000 หุน้ )
มติ
คะแนนเสี ยง
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
1,963,708,900
99.9990
ไม่เห็นด้วย
20,000
0.0010
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 11. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้ส่งมอบการประชุมในวาระนี้ให้ประธานที่ประชุม
นายยุทธ ชินสุ ภคั กุล : ประธานกรรมการ
สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามหรื อไม่
นางต้ องจิตต์ ธารสุ วรรณวงศ์ : ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
สอบถามดังนี้
1. เรื่ องขายหุน้ ทุนซื้ อคืน Treasury stock ในตลาด ณ วันนั้นราคาก็ค่อนข้างตํ่าประมาณ 44-45 สตางค์และจากการ
สังเกตุดูเหมือนกับมีการวางแผนรอไว้แล้ว และมีการขายลงมาเลยเป็ นล็อตใหญ่ ๆ เหมือนกับมีการตกลงราคา ตกลงผูซ้ ้ื อไว้แล้ว
อันนี้อยากจะให้บริ ษทั ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
2. จากที่ ฟั งใน Oppday คื อการจ่ ายเงิ น ปั น ผลจะขึ้ น อยู่กับ ทางบริ ษ ัท ลู ก จะต้อ งจ่ ายเงิ น ปั น ผลมาให้ที่ บ ริ ษ ัท แม่
เพราะฉะนั้น เนื่ องจากบริ ษทั ลูกอื่น ๆ ก็มีหนี้ สินที่ตอ้ งจ่ายคืน Bank อาจจะติดเงื่อนไขจาก Bank ดังนั้นต่อไปนี้ เงินปั นผลของ
บริ ษทั จะขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของ AA เป็ นหลักใช่ไหมคะ
3. บริ ษทั มีการทําประมาณการผลการดําเนิ นงานและก็เหมือนกับเป็ นงบประมาณหรื อ Forcast ประจําปี ไว้ไหม
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับรู ้แนวทางของบริ ษทั แนวโน้มของบริ ษทั ในแต่ละปี ว่านักลงทุนส่ วนมากในห้องนี้ก็คงจะมีราคาต้นทุนของ
AQUA ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เพราะฉะนั้นเพื่อเป็ นกําลังใจให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รู้ว่าเรายังมีอนาคตที่จะถือหุน้ ตัวนี้ต่อไป อยากให้
บริ ษทั ให้ขอ้ มูลผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ อง Budget ของบริ ษทั ในแต่ละปี ด้วยค่ะ
4. เนื่ อ งจากธุ รกิ จของบริ ษ ัท ส่ วนมากบริ ษ ัท ลูก รายได้จะค่ อนข้างเสถี ยร เพราะฉะนั้น ตอนนี้ การ Growth ของ
AQUA จะขึ้นอยูก่ บั Boardway เป็ นหลักเลย ส่ วน EPCO ก็มี Growth บ้าง แต่ผถู ้ ือหุ ้นก็คงทําประมาณการลําบาก เพราะว่าจาก 2
ปี ที่ ผ่านมาผลการดําเนิ น งานของ EPCO ค่ อ นข้าง Swing เพราะมี รายได้พิ เศษ ขาดทุ น พิ เศษอะไรก็ แ ล้วแต่ ข้ ึ น มาเป็ นเรื่ อ ง
Surprise นักลงทุนอยูต่ ลอด เพราะฉะนั้น AQUA ก็น่าจะฝากความหวังไว้กบั Boardway เท่านั้น เพราะฉะนั้นอยากจะให้บริ ษทั
ทํา Forcast หรื อว่าดู Boardway จะมีการ Growth ยังไง ทํากําไรให้บริ ษทั ได้ปีละเท่าไหร่
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ชี้ แจงเรื่ อง Budget ว่าจริ งๆ แล้วถ้าประเด็น Budget มี การเสนอตัวเลขต่างๆ นั้นไม่สามารถทําได้ เพราะเดี๋ ยวจะ
กลายเป็ นการที่ให้ขอ้ มูลที่ทาํ ให้ตลาดเกิดการผิดปกติข้ ึนมา แต่บอกได้คร่ าวๆ ว่าจะมีการโตในลักษณะแบบนี้ ซึ่ งใน Oppday ได้
อธิ บายไปว่าในส่ วนของบริ ษทั ป้ ายน่าจะโตได้ประมาณ 6 – 10% สําหรับป้ ายนิ่ง และป้ าย LED จะโตได้ประมาณ 30% ไม่รวม
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ตอม่อ ซึ่ งตอม่อก็มีการ Present ไปแล้วว่าอยูท่ ี่ประมาณ 60 – 70 ล้านบาท แต่ถา้ จะให้ Forcast เลยว่าปี หน้ากําไรจะเป็ นเท่าไหร่
นั้นไม่สามารถทําได้ แต่บริ ษทั ฯ มีการทํา Budget ไว้ในทุกปี และ Revise ทุก ๆ ไตรมาส จริ งๆ แล้วก็มีการ Revise เกือบ ๆ ทุก
เดือน การ Revise ทํา 2 แบบ แบบแรกคือการ Revise ตัวเลขเพราะมันไม่ Achieve จริ งๆ จะมีการปรับหรื อบางครั้งอาจจะ Over
ไปก็ จะมี ก ารพิ จ ารณาใหม่ เช่ น ไตรมาสนี้ อาจจะมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ Budget ขึ้ น มาบ้าง ในส่ ว นของ LED ก็ ดี เพราะมี ก าร
ตอบสนองค่อนข้างดี แบบที่ 2 คือ Revise Operation ข้างใน ว่าควรทําอย่างไรดีเพื่อให้สอดรับกับสิ่ งที่ทาํ มาหาได้ในขณะนี้ เช่น
อาจจะต้องปรับกลยุทธ์หรื อรวมทีมหรื อทําอะไรต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น นี้ในส่ วนของ Out of
Home Media และในส่ วนของบริ ษทั ลูกที่ จะได้ Generate รายได้มา จริ งๆ แล้ว EPCO ก็เป็ นตัวหลัก เพราะจ่ายปั นผลได้ทุกปี
เพียงแต่ว่าส่ วนของ EPCO นั้น ตัวโรงไฟฟ้าเพิ่งเริ่ ม COD ได้ประมาณไม่ถึง 2 ปี ดี เพราะฉะนั้นอยูใ่ นช่วงเรี ยกเก็บ Cash ที่เรี ยก
เป็ น Reserves Account คือทางธนาคารนั้นเวลาที่เขา Request มานั้น ทํามาหาได้เท่าไหร่ คืนก็ได้แล้ว แต่ธนาคารบอกไม่พอต้อง
Reserves ค่าใช้จ่ายให้เขาอีก 6 เดือน เอาไว้ใน Reserves Account ต่างหากจากที่บริ ษทั ฯ ผ่อนชําระในทุก ๆ เดือน ทุก ๆ ไตรมาส
จนกว่า Reserves Account จะเท่ากับตัว 6 เดื อน พอเท่า 6 เดื อนแล้วเงินที่เหลือจึงนํามาจ่ายปั นผลได้ ซึ่ งตัว EPCO ในส่ วนของ
ไฟฟ้ านั้น น่ าจะจ่ายปั น ผลได้ป ระมาณปลายปี นี้ ปี หน้าก็จะเริ่ มจ่ายได้บ้างแล้ว ซึ่ งก็น่ าจะค่ อนข้างชัดเจนว่ารายได้ห ลักของ
AQUA ก็จะมาจาก AQUA AD ด้วย Boardway ด้วย เป็ นหลักแน่ นอน เพราะว่าเขา Generate Cash ในปี หนึ่ งเป็ น 100 ล้านบาท
แล้วก็ตวั EPCO ซึ่ งในอนาคตเงินปั นผลที่ได้จาก EPCO ค่อนข้างจะมีนัยสําคัญค่อนข้างมากในส่ วนของ TCDC ก็เป็ นไปตาม
ธุรกิจของเขา ปั จจุบนั Reserves Account ก็เต็มและนัน่ ก็จะเหลือจ่ายปั นผลได้ตามสมควร ซึ่งในที่รายงานที่เสนอไปจะมีสรุ ปให้
เห็นว่า AQUA รับปั นผลมาจากบริ ษทั ลูกด้วย
ย้อนกลับมาที่ขอ้ 1. ตัวขายหุน้ Treasury stock เป็ นการบอกขายตามปกติในตลาด เนื่ องจากเห็นว่ามี Volume มีอะไร
ต่างๆ ให้ทาง Broker เขาช่วย Matching ในตลาดไป จะไม่ได้มีการวางแผนอะไรกับใคร ถือเป็ นจังหวะในการขายมากกว่า เราคิด
ว่าสามารถ Mobilize Fund ได้เกือบ ๆ 40 ล้านบาท ส่วนหนึ่งก็ลงทุนใน LED
นายนพวัฒน์ : ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
สอบถามดังนี้
1. แนวโน้มการปันผลในอนาคต
2. ป้ าย LED ของ Boardway ที่เห็นจอสว่างตั้งแต่ปลายปี ถึงต้นปี เข้าใจว่าน่าจะเป็ นช่วงราคา Promotion หรื อเปล่า
แนวโน้มราคาตรงนี้จะมีการปรับเพิ่มไหม
3. เรื่ องหุน้ ของคุณกําพลจะทําอย่างไร
นายปานเทพ กุลพนาภินัน์ : ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารของ BOARDWAY
ชี้แจงเรื่ องป้ ายสว่างตั้งแต่ช่วงต้นปี ถึงปลายปี คือบางทีบริ ษทั ฯ กําหนดไว้วา่ จะสร้าง 50 จอ บริ ษทั ฯ จะทยอยทํา ทําให้
ขายพร้อมกันทั้ง Set ไม่ได้ ปี นี้เป็ นปี แรกที่จะขายพร้อมกันทั้ง Set และราคาปี หน้าเพิ่มขึ้นประมาณ 5 – 10%
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ส่ วนแนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลนั้น เมื่อบริ ษทั ลูกสามารถจ่ายปั นผลได้มากขึ้น คือติดข้อจํากัดในเรื่ องของสัญญาที่ทาํ
กับทางธนาคาร เมื่อทําตามเงื่อนไขแล้วก็จะจ่ายปั นผลได้มากขึ้น บริ ษทั ก็จะพยายามจ่ายปั นผลให้ได้มากที่สุด ถ้า EPCO จ่ายปั น
ผลมากขึ้น เราก็จะมีเงินสดมากขึ้นและคิดว่าจะไม่มีการลงทุนใหญ่ ๆ อย่างที่ทาํ มาแล้ว เราคิดว่ารอบต่อไปนี้ เรื่ องการระดมทุนก็
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ดี การกูย้ มื เงินก็ดี การจ่ายเราก็พยายามบริ หารการจ่ายเงินกูข้ องเราให้อยูใ่ นระดับที่ไม่สูงมากนักเพื่อให้บริ ษทั มี Cash Flow อย่าง
เพียงพอที่จะหมุนเอาไปลงทุนได้มากขึ้น
ส่วนหุน้ ของคุณกําพล คงต้องรอขายทอดตลาด ซึ่งก็แล้วแต่ DSI ไม่ทราบว่าเขาจะดําเนินการแบบไหน
นายนพวัฒน์ : ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
ปกติถา้ ขาย จะขายในราคาตลาดหรื อว่าราคาพาร์ หรื ออย่างไรครับ
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
คิดว่าน่าจะประมูลครับ
คําถาม : เรื่ องนี้อีกนานไหมครับ
คําตอบ : ไม่ทราบเลยครับ
คุณวรณัย ยุทธนาอมร : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
เรี ยนถามถึงนโยบายการต่อต้านคอรัปชัน่ ของบริ ษทั ว่าผ่าน CAC แล้วหรื อยัง และมีนโยบายการขยับไปสู่ บริ ษทั ย่อย
และคูค่ า้ ยังไงบ้าง
นางสาวเรวดี หวานชิด : เลขานุการบริษทั และ CFO
ตอนนี้อยูร่ ะหว่างการยืน่ เอกสารปรับปรุ งอยู่ คิดว่าอยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC อยู่ ซึ่งถ้า
หลังจากที่บริ ษทั ได้เป็ นสมาชิกของ CAC แล้ว ก็จะมีกระบวนการในไปถึงบริ ษทั ลูกและคู่คา้ ของบริ ษทั อย่างแน่นอน
คําถาม : ไม่ทราบว่าตอนนี้การดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ที่จะผ่านหรื อไม่ผา่ น
คําตอบ : ตอนนี้อยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการCAC เพราะยืน่ เอกสารไปแล้ว
คําถาม : ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะ
คําตอบ : น่าจะไตรมาสนึงน่าจะประกาศทุกไตรมาส อย่างที่ยนื่ ไปรอบที่แล้วก็ประกาศมาเมื่อตอนเดือนมีนาคม
ผู้ถอื หุ้นรายย่อยมาด้ วยตนเอง
สอบถามเรื่ อง Adder ของ EPCO เข้าใจว่าภายใน 3 ปี จะมีหมดใช่ไหม อยากทราบว่าจะกระทบกําไรจาก Adder ที่หมด
ไปประมาณเท่าไหร่
นายยุทธ ชินสุ ภคั กุล : ประธานกรรมการ
ปลายปี นี้ EPCO จะมีท้ งั หมดอยู่ 555 เมกะวัตต์ ที่มี Adder มีอยู่ 15 เมกะวัตต์เท่านั้น จะหมดใน 3 ปี ครึ่ ง 10 เมกะวัตต์
และหมดในอีก 5 ปี อีก 5 เมกะวัตต์ จํานวนมันน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนทั้งหมดที่มีอยู่ ที่เหลือเป็ น FIT ทั้งหมด FIT จะนิ่งไป
อีก 25 ปี
ผู้ถอื หุ้นรายย่อยมาด้ วยตนเอง
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเอกสารของ Oppday ของ AQUA เห็นมีเป้ าของ Net Profit Margin ประมาณ 40% ส่ วนนี้
เป็ นเป้าที่ค่อนข้าง Challenge หรื อว่าเป็ น Conservative แล้ว
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นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ปี นี้ที่เราคาดหมายว่าน่าจะได้ถึง 40% และจะรักษาให้ได้ 40% ที่เคยเรี ยนแจ้งผูถ้ ือหุน้ เมื่อ 2 ปี ที่แล้วอยูท่ ี่ 20% กับ 35%
แต่ก็ลดลงไปเรื่ อยๆ ที่ผา่ นมาจึงคิดว่า 40% น่าจะเป็ นปี ที่บริ ษทั จะ Achieve ได้คือปี 2019 ครับ
ผู้ถอื หุ้นรายย่อยมาด้ วยตนเอง
1. สอบถามเรื่ องเพิ่มทุนแบบ General Mandate ที่ขอไว้ 30% แต่ทางผูบ้ ริ หารบอกว่าคงเพิ่มสัก 10% ยังไงก็ขอให้
ออกข่าวตรงนี้หน่อย เพราะว่าเวลานี้บอกเพิ่ม 30% มันเป็ น Over Run กับหุน้
2. ใน Oppday ผูบ้ ริ หารบอกว่าทาง EPCO จะนําบริ ษทั ลูกเข้าตลาด ทีน้ ีกเ็ ป็ นภาระกับทาง AQUA ที่จะต้องไปซื้อ
ลูกหุน้ เข้าตลาด แต่วา่ ก็มีทางเลือกว่าอาจจะ Pass on ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ไปเลยเป็ นคนซื้อ ณ ปั จจุบนั นี้ ตกลงว่า
แนวโน้มจะเป็ นยังไงว่าทาง AQUA จะไปเพิ่มเองหรื อว่าจะให้พวกเราไปเพิ่มโดยตรงได้
3. สนใจเรื่ อง Boardway เพราะว่าปี ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของการลงทุนไปเยอะและปี นี้ ผูบ้ ริ หารก็เลยบอกว่าคงจะ
เป็ นปี ที่ได้กอบโกยกําไร แต่ว่าผูบ้ ริ หารก็คงพูดไม่ได้ว่ากําไรเท่าไหร่ แต่ผมคํานวณมาคร่ าวๆ ว่าสมมติว่าปี ที่
แล้วมียอดขายของ Boardway อยูป่ ระมาณ 340 ล้านบาท ถ้าปี นี้ เพิ่มมา 30% คือเพิ่มมาอีก 100 กว่าล้านบาทใน
ขณะที่ค่าใช้จ่ายแทบไม่มี เพราะค่าไฟค่าอะไรก็อยูใ่ นนั้นหมดแล้ว ค่าทําป้ายอยูใ่ นนั้นหมดแล้ว ค่าเสื่ อมก็ตดั ไป
แล้ว ถ้าคิดคร่ าวๆ 100 กว่าล้านก็น่าจะเหลือเยอะพอสมควร แต่ว่าผูบ้ ริ หารคงตอบตรงๆ ไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นขอ
ถามว่าปี นี้มีโอกาสที่ Boardway จะมีกาํ ไรเท่า ๆ กับ AQUA AD หรื อไม่
นางสาวเรวดี หวานชิด : เลขานุการบริษทั และ CFO
ชี้แจงว่า ในปี 2561 Boardway มีการลงทุนป้าย LED ในระหว่างปี ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะเมื่อต้นปี บริ ษทั มี
ป้าย LED อยูป่ ระมาณ 30 – 40 ป้าย แต่ปลายปี เรามีประมาณสัก 80 ป้ าย ซึ่งระหว่างปี จะมีป้ายเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ตาม Oppday ที่เรา
ใส่ไปเป็ นไตรมาส ๆ นัน่ หมายความว่า ถ้าป้ายเสร็ จ 1 ป้าย การขายมันไม่สามารถขายได้ทนั ทีแต่ค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นแล้ว ในปี ที่
ผ่านมาที่เห็นว่า Boardway มีผลขาดทุน สาเหตุจากรายได้กบั ต้นทุนมันไม่สอดคล้องกัน รายได้ตามกันไม่ทนั พอต้นปี นี้เริ่ มมี
การขายป้าย 80 ป้าย เป็ น Package เพราะฉะนั้นในปี นี้ถา้ สมมติวา่ รายได้เพิ่มขึ้น 30% ต้นทุนส่ วนหนึ่ง จะต้องมาจากป้ ายที่
เกิดขึ้นระหว่างปี ที่รับรู ้ตน้ ทุนยังไม่เต็มปี ส่ วนหนึ่ง เพราะว่าปี 2562 รับรู ้เต็มปี เพราะฉะนั้นต้นทุนจะเพิ่มขึ้นมาตามระยะเวลา
ในขณะที่ป้ายที่เต็มที่แล้ว ปี นี้ท้ งั ปี จะต้องบริ หารเรื่ องของ Utilization ให้โตขึ้นจากเดิม ปี ที่แล้วเฉลี่ยประมาณสัก 70% ของป้ าย
LED ปี นี้เราคิดว่าน่าจะขึ้นอยูป่ ระมาณ 75 – 80% ที่คิดว่าน่าจะได้และดูตวั ทิศทางจากไตรมาส 1 มีแนวโน้มน่าจะเป็ นไปได้
ด้วยดี
ส่วนเรื่ องปี นี้ Boardway จะมีโอกาสที่ทาํ กําไรเท่า ๆ กับ AQUA AD หรื อไม่ ขออธิ บายเพิ่มเติม เนื่องจาก AA มันมี
ป้ายอยู่ 2 ประเภทคือ ป้ ายหลักเป็ นป้าย Billboard ต้นทุนหลักๆ จะมาจากค่าเสื่ อม ค่าเช่า ซึ่งค่าเสื่ อมส่วนหนึ่งอาจจะถูกตัดไป
หมดแล้ว เนื่องจากเราเข้าไปซื้อ Port ของ AA มาตั้งแต่ปี 2550 เราตัดค่าเสื่ อมครบ 10 ปี แล้ว และในปี ที่ผา่ นมาAA มีการเปลี่ยน
จากป้าย Billboard เป็ น LED ซึ่งต้นทุนต่างๆ ของ AA จะถูกกว่า เพราะฉะนั้นเรื่ องการทํากําไรนั้น AA จะมากกว่า Boardway แน่
ๆ ยกเว้นในกรณี ที่ Boardway สามารถเพิ่ม Utilization ขึ้นได้และสามารถปรับราคาเพิ่มขึ้น อันนี้คือกําไรจะเริ่ มมีทิศทางที่ดี
อาจจะโตกว่า AQUA AD ในอนาคตก็ได้แต่ระยะปี 2562 AQUA AD ยังโตกว่า Boardway แน่ๆ
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
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ส่วนคําถามเรื่ อง EPCO กับบริ ษทั ลูกตอนนี้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของที่ปรึ กษาทางการเงินที่บอกว่าโยนให้เขา
พิจารณาในกรณี ที่มี Preemptive Right ของ Eastern Power จะสามารถให้ผถู ้ ือหุน้ ของ EPCO คือ AQUA ทีน้ ี AQUA จะ Pass on
ไปที่ผถู ้ ือหุน้ ของ AQUA ได้ไหม เรื่ องนี้ยงั เป็ นคําถามที่ยงั ไม่ได้คาํ ตอบ ก็ขอให้ที่ปรึ กษาทางการเงินดําเนินการต่อนิดนึง ยังไม่
สามารถแจ้งได้ตอนนี้ แต่ Pretention ของ AQUA ก็อยาก Pass on ไปให้ผถู ้ ือหุน้ ของ AQUA ให้ได้ประโยชน์ในกรณี ที่จะมี
ทิศทางที่ดี ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงต้องรอที่ปรึ กษาทางการเงินพิจารณา
นางต้ องจิตต์ ธารสุ วรรณวงศ์ : ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
1. อยากสอบถามว่าตอนนี้ บริ ษทั ได้ลงทุนไปกับบริ ษทั Boardway Media เป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่ แล้ว เพราะว่า
ตอนซื้ อหุ ้นมาก็ประมาณ 700 ล้านบาทและก็มีการลงทุนเพิ่มไปเรื่ อยๆ ตอนนี้ รวมแล้ว ณ ปั จจุบนั เป็ นจํานวน
เงินเท่าไหร่ รวมทั้งหมดและถ้ารวมกับที่จะต้องลงทุนเพิ่มในป้ายตอม่อทางไปสุ วรรณภูมิอีกจะรวมแล้วเป็ นเงิน
ทั้งหมดเท่าไหร่
2. ตัว Boardway เดิ มเราจะขายป้ ายให้กับ Agency ด้วยใช่ ห รื อไม่ ที น้ ี เหมื อ นกับ สังเกตุ ดู ป้ ายในช่ วงที่ ผ่านมา
เหมือนกับเป็ นป้ ายอดีตคือ Agency น่าจะดูแลอยู่ แต่อยูด่ ีๆ มันมีการเปลี่ยนแปลงของป้ายแถวอโศก ปั จจุบนั เรา
ยังขาย Agency อยูไ่ หมหรื อว่าเราขายเองหมดแล้ว
นายปานเทพ กุลพนาภินัน์ : ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารของ BOARDWAY
ไม่เข้าใจคําถามครับ แปลว่าเคยเจอป้ ายนี้เป็ นเบอร์โทรบริ ษทั และอีกสักพักเป็ นเบอร์โทรคนอื่นหรื อเปล่าครับ
คําถาม : ไม่ใช่ครับ หมายความว่าเดิมเคยโทรไปหาบริ ษทั ถามว่าการที่เราขายแอดโฆษณา LED ขายยังไง เขาบอกว่า
ครึ่ งนึงเหมือนมี Agency รับหน้าที่ไป
คําตอบ : เป็ นไปได้ครับ มีบริ ษทั มาซับป้ ายเราทั้งปี
คําถาม : ตอนนี้ยงั มีอยูไ่ หม
คําตอบ : มีอยูค่ รับ ประมาณสัก 5 – 10%
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการและรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ชี้แจงเรื่ องการลงทุนใน Boardway ว่ามีการลงทุนในหุน้ พร้อมกับเงินกูข้ อง Boardway ไป 700 กว่าล้าน ในช่วงแรก
ๆ และมีการลงใน LED เพิ่มอีกประมาณ 520 กว่าล้านบาทและบวกกับตัวตอม่ออีกประมาณ 90 กว่าล้าน เกือบๆ ร้อยล้าน รวม
ทั้งสิ้ นน่าจะอยูป่ ระมาณ 1,200 – 1,300 ล้านบาท
นายนภวัฒน์ : ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
สอบถามเรื่ อง Warehouse ในอนาคตใกล้ ๆ จะมี การทําอะไรกับส่ วนนี้ เพิ่มบ้างไหมครั บ เพราะว่าเป็ น Recurring
Income ซึ่งน่าสนใจมาก มีการขยายเพิ่มบ้างไหมครับ
นายพลสิทธิ ภูมวิ สนะ: กรรมการและกรรมการบริหาร, CEO ของ TCDC
สําหรับ Warehouse ตอนนี้ กาํ ลังดําเนิ นการเรื่ องต่อสัญญากับ Uniliver อยู่ คิดว่าภายในปี นี้ จะมีความชัดเจนมากขึ้น
ส่ วนเรื่ องการขยายตัว Warehouse ตอนนี้ เนื่ องจากเงินเรามีค่อนข้างจํากัดอยู่ ตอนนี้ เราให้ทาง Media ขยายไปก่ อน แต่ว่าทั้งนี้
ทั้งนั้นเราก็ดู Opportunity ถ้ามี Opportunity ที่เป็ นแบบ Beauty Suite เข้ามาเราก็พร้อมที่จะลงทุน
คําถาม : ตอนนี้เรามีพวก Land blank พร้อมอยูห่ รื อยังหรื อว่าถ้าจะเพิ่มคือต้องไปซื้อ Land blank เพิม่ หรื อป่ าวครับ
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คําตอบ : Land blank ตอนนี้ที่เรามีอยู่ เรามีเหลืออยูท่ ี่ไซต์ที่ Uniliver เช่าอยู่ ก็ยงั พอมีเหลืออยูบ่ า้ งอาจจะเพิ่มขึ้นไป
อีกสักประมาณ 15,000 – 20,000 ตารางเมตร แต่วา่ ถ้าเกิดจะเป็ นไซต์อื่น เรายังไม่ได้ซ้ืออะไรไว้
นายยุทธ ชินสุ ภคั กุล : ประธานกรรมการ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมกล่าว ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะที่มาเข้าร่ วมประชุมทุก
ท่าน เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย กรรมการบริ ษทั ที่ได้สละ
เวลามาเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ครั้งนี้ และขอปิ ดการประชุม
เนื่องจากระหว่างการดําเนิ นการประชุมมีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม จึงทําให้จาํ นวนหุน้ ที่มาประชุมจนจบตาม
วาระต่าง ๆ มีจาํ นวนหุน้ มากกว่า ณ ขณะที่เปิ ดการประชุม
ทั้งนี้ จํานวนของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้ น 149 ราย นับเป็ นจํานวนหุ น้ ทั้งสิ้น 1,963,738,900
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 42.7550 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

( นายยุทธ ชินสุ ภคั กุล )
ประธานที่ประชุม

( นางสาวเรวดี หวานชิด )
เลขานุการบริ ษทั / ผูบ้ นั ทึกการประชุม

-หน้ า 24 / 24-

-หน้ าที่ 36-

