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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. 

ณ หองแกรนดบอลรูม 2 ช้ัน 12 อาคารอาคารไทยซีซี ทาวเวอร  
เลขท่ี  43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร บี ช้ัน 12 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 
ผูถือหุน 18 คน นับจํานวนหุนได 60,841,200 หุน และผูรับมอบฉันทะ 16 คน นับจํานวนหุนได 421,818,332 หุน 

จากผูถือหุนเขารวมประชุมรวม 34 คน นับจํานวนหุนรวมได 482,659,532  หุน คิดเปนรอยละ 50.02 ของหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 41 
 เม่ือผูถือหุนมาครบเปนองคประชุม นายฐิติศักด์ิ สกุลครู กรรมการและรองประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานการ
ประชุม และไดกลาวเปดประชุม โดยบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ประธานฯ แนะนํากรรมการท่ีเขารวมประชุมดังนี้ 
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม จํานวน 3 คน 
1. นายฐิติศักด์ิ  สกุลครู   รองประธานกรรมการ 
2. นายประจวบ ตันตินนท   กรรมการผูอํานวยการ 
3. นายกมล นครชัย    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จํานวน 5  คน (เนื่องจากติดภารกิจ) 
1. นายสมนึก  กยาวัฒนกิจ   

2. นายปรีชา พรประภา   

3. นางปรียาพร  กยาวัฒนกิจ   

4. นายสุพจน  จิระไกรศรี 
5. นายชัย นวพันธ 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายธีรภัทร โกยสุขโข   กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัท ตงฮ้ัว แคปปตอล จํากัด 
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 
3. นายพัฒพงค สุธรรมชัย   ทนายความ บริษัท สํานักงานกฎหมายธรรมพิศุทธิ์ จํากัด 
4. นางสาวรัตธยา โพธิ์พูลสินธุ  ทนายความ บริษัท สํานักงานกฎหมายธรรมพิศุทธิ์ จํากัด 
เลขานุการการประชุม 
1. นางสาวดวงนภา  รตสา 

สิ่งที่สงมาดวย 1 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1)
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กอนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯไดแจงองคประชุมใหที่ประชุมทราบดังนี้ จํานวนผูถือหุน 18 คน นับ
จํานวนหุนได 60,841,200 หุน และผูรับมอบฉันทะ 16 คน นับจํานวนหุนได 421,818,332 หุน จากผูถือหุนเขารวมประชุมรวม 
34 คน นับจํานวนหุนรวมได 482,659,532  หุน คิดเปนรอยละ 50.02 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกวา 1 ใน 
3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 103 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 41 และประธานฯไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนน 
และการนับคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

￭ ขอบังคับบริษัทฯ ขอ 42 กําหนดวา การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนใหถือวา หนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง 

￭ สําหรับการลงคะแนนเสียงในหองประชุมนี้  ขอกําหนดหลักเกณฑดังนี้  
 การลงมติในแตละวาระ ถาไมมีทานใด ออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือเปนมติเอกฉันท และในการลง
มติในแตละวาระ ประธานการประชุมจะถามที่ประชุมเฉพาะ ผูที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เทานั้น หากมีผูถือหุน ไมเห็น
ดวย หรือตองการงดออกเสียง ขอใหลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีทานไดรับมา และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่
ไปรับบัตรลงคะแนนดังกลาวมารวมคะแนน เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระน้ัน ๆ ตอไป หากทานใดตองการสอบถาม
เก่ียวกับการลงคะแนนเสียง ขอใหสอบถามผานไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว โดยขอใหบอกชื่อ นามสกุล กอนถามคําถามดวย 
 หากมีผูถือหุนเขาประชุมหลังจากเร่ิมเปดประชุม บริษัท ฯ จะนับรวมจํานวนหุน ต้ังแตวาระท่ีผูถือหุนเขารวมประชุม 

เมื่อไมมีขอซักถามเก่ียวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
 ประธานฯ ไดแจงที่ประชุมผูถือหุนเก่ียวกับรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29  เมษายน  
2559 และไดรายงานมติที่ประชุมตอหนวยงานที่เก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว
ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมลวงหนาแลว ประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 ประธานฯเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม 
 เมื่อไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระน้ี หากทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอ
ความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย               482,659,532   คะแนน คิดเปนรอยละ   100.00 
 ไมเห็นดวย  - คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 
 งดออกเสียง  - คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 

ระเบียบวาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559 
ประธานฯ ไดขอให นายประจวบ ตันตินนท กรรมการผูอํานวยการ ช้ีแจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 มาตราที่ 112 กําหนดให บริษัทมหาชนตองจัดทํารายงานการดําเนินงานประจําป  เพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และแจงถึงการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในป 2559  
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  - ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 2,370,165,650 บาท เปน 
 1,870,164,321 บาท  โดยยกเลิกหุนสามัญที่ยังมิไดจําหนายจํานวน 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ1.00 บาท เน่ืองจากเดิมไดออก
หุนสามัญไวเพ่ือรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู
ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และยังมิไดจัดสรร  และจากหุนสามัญเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท รุนที่ 2 (TH-W2) จํานวน 1,329 หุนที่เหลือจากการจัดสรร บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยแลวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 

   - ป 2559 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด (บริษัทยอย) ไดยกเลิกสาขาที่ 2 พันทายนรสิงห เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 
  - ป 2560 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด (บริษัทยอย)ไดยกเลิกสาขาที่ 5 นานาเจริญ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และสาขาที่ 4 

 มารเก็ตทูเดย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 และในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 บริษัทยอยไดหยุดดําเนินธุรกิจคาปลีก โดยไดมีมติ
ตกลงรับขอเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงใหบริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด เขามาบริหารรานคาปลีกในอีก 2 
สาขาที่เหลือ ภายใตรูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัทยอยจะไดรับผลตอบแทนจากการใหใชพ้ืนที่สาขาเพ่ิมสินและสาขาทาอิฐ มี
กําหนดระยะเวลาใหบริหาร 2 ป ซึ่งปจจุบันกําลังดําเนินการตามข้ันตอนที่ไดตกลงรวมกัน  

โดยโครงสรางการถือหุนของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมในปจจุบันเปนดังน้ี 
 

 
       

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หลังจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางบริษัท รายไดหลักของบริษัท สวนใหญมา
จากดอกเบี้ย เงินปนผล กําไรจากเงินลงทุน รายไดจากการใหเชาอาคาร  

บริษัท หนังสือพิมพตงฮั้ว จํากัด รายไดหลักของธุรกิจส่ิงพิมพมาจาก 2 ทาง ไดแก โฆษณาประมาณรอยละ 65.82 
และรายไดจากการจัดจําหนายหนังสือประมาณรอยละ 14.69 และเปนรายไดอื่น ๆ ประมาณรอยละ 19.49 จะเห็นไดวา รายไดใน
สวนของการจําหนายหนังสือพิมพ ลดลงทุก ๆ ป อันเนื่องมาจาก ขอบเขตของผูที่อานหนังสือพิมพจีน ซึ่งสวนใหญเปนลูกคาสูงวัย 
แตบริษัทฯ ก็มีการพัฒนาอยางตอเนื่องที่จะเปนผูนําส่ือภาษาจีน  เนื่องจากในสวนของผูที่สนใจในภาษาจีน และการลงทุนตาง ๆ มี 

การปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นบริษัท ฯ จึงมีการพัฒนาเว็บไซดส่ือภาษาจีนออนไลนเพิ่ม    เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่
หันมาใชส่ือประเภทนี้มากขึ้น  ใหทันตอสภาวการณในปจจุบัน  ตองการขาวสารท่ีรวดเร็ว ในสวนของรายไดโฆษณา ยังคงตัว ไมมี
เปล่ียนแปลงมากนัก ซึ่งยอดรายไดโฆษณาจะไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งจะ
มีผลกับลูกคาของบริษัท ฯ ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมโฆษณามีการแขงขันสูงมาก และกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทคอนขาง
เฉพาะเจาะจง รายไดอื่นเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งรายไดคาเชาอาคาร 

บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด รายไดหลักของธุรกิจคาปลีก มาจากขายสินคาอุปโภค บริโภคที่ตองใชในชีวิตประจําวันเนน
สินคาคุณภาพ ไดมาตรฐาน และราคาถูก ในป 2559 รายไดจากการขาย คิดเปนรอยละ 98.56 และรายไดอื่น รอยละ 1.44 โดยในป 
2559  บริษัทขยายสาขาท้ังส้ิน 5 สาขา ดังนี้ 

99.99 90.00 99.99 
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1. สาขาเพิ่มสิน ต้ังอยูเลขท่ี 14 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เปดใหบริการวันที่ 27 

พฤษภาคม 2558 

2. สาขาพันทายนรสิงห ต้ังอยูเลขท่ี 189/47-50 หมูที่ 5 ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร เปดใหบริการวันที่ 18 กันยายน 2558 

3. สาขาทาอิฐ ต้ังอยูเลขท่ี 109/9 หมูที่ 1 ตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปดใหบริการวันที่ 

2 ตุลาคม 2558 

4. สาขามารเก็ตทูเดย ต้ังอยูเลขท่ี 7/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ เปด

ใหบริการวันที่ 30 ตุลาคม 2558 

5. สาขานานาเจริญ ต้ังอยูเลขท่ี 23/6 หมูที่ 6 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปดใหบริการวันที่ 

18 ธันวาคม 2558 

ป 2559  บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด  ไดยกเลิกสาขาท่ี 2 พันทายนรสิงห เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

ป 2560 บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด ไดยกเลิกสาขาท่ี 5 นานาเจริญ เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2560 และ สาขาที่ 4 มาร
เก็ตทูเดย เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 และในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 บริษัทยอย ไดหยุดดําเนินธุรกิจคาปลีก โดยไดมีมติ
ตกลงรับขอเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงใหบริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด ไดเขามาบริหารรานคาปลีกในอีก 2 
สาขาที่เหลือ ภายใตรูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัทยอย จะไดรับผลตอบแทนจากการใหใชพื้นที่สาขาเพิ่มสินและ
สาขาทาอิฐ มีกําหนดระยะเวลาใหบริหาร 2 ป ซึ่งปจจุบันกําลังดําเนินการตามขั้นตอนที่ไดตกลงรวมกัน 

 บริษัท ตงฮั้ว แคปปตอล จํากดั รายไดหลักของธุรกิจใหสินเช่ือ  มาจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม คาธรรมเนียมเปด
วงเงิน และคาธรรมเนียมวงเงินกู รอยละ 93.13 และรายไดอื่น รอยละ 6.87 

ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม 
ผูถือหุน คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ในสวนของดีดีที่เหลือ 2 สาขา ใหท็อปมาบริหารเปนเวลา 2 ป  
ประธาน ใหบริหารระยะแรก 2 ป เพื่อดูผลประกอบการ 
ผูถือหุน คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา สาขาเปนทรัพยสินของเราทําไมไมขายใหท็อปไปเลย 
ประธาน ถาท็อปจะซ้ือคงซ้ือไปแลว ตองรอดูผลการดําเนินงานสักพัก ตองถามท็อปดวยวาสนใจที่จะซ้ือหรือไม ซึ่งทางบริษัท
บริหารอยางระมัดระวังซึ่งทรัพยสินมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกวัน หากผลประกอบการดีคงจะขอซื้อ 
ผูถือหุน คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ดีดี ปจจุบันไมมีธุรกรรมใดๆ  
ประธาน อยูบางสวน ไปบางสวน สวนหนาไป ซึ่งจากที่ผูถือหุนไดติดตามผลการดําเนินงานของดีดี ธัญการยมาตลอดจะทราบ
ดี วาจากการศึกษาคอนขางละเอียดและใชเวลาพอสมควร ซึ่งในชวงที่ศึกษาธุรกิจคาปลีกไปไดดี และซุปเปอรมารเก็ตเจาใหญ
ไมคอยมีการขยายธุรกิจเทาไหร แตเม่ือเราบริหารมาสักพักธุรกิจคาปลีกเจาใหญไดมีการปรับเปล่ียนผูบริหารและนโยบาย
การตลาดใหมหันมาใหสวนลดคูปอง เพื่อดึง 
ผูถือหุน คุณชญานวตั คาระวะวัฒนา ที่ดินทาอิฐและเพิ่มสินประมาณก่ีไร 
กรรมการผูอํานวยการ สาขาทาอิฐหนึ่งไรคร่ึงตามแบบพอดี สวนสาขาเพิ่มสินมีมากกวาไรคร่ึง 
ผูถือหุน คุณชญานวัต คาระวะวัฒนา พอจะพัฒนาอะไรไดบาง 
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กรรมการผูอํานวยการ สาขาทาอิฐไปไดดี ตลาดใหญมาก ชุมชนมีคนเยอะหนาแนนมาก ที่จอดรถเย่ียม โอกาสในการพัฒนา
เปนไปไดดี สาขาเพิ่มสินอาจจะหางไกลผูคนนิดนึง หากมีการพัฒนาตอไปก็ไปได ขึ้นอยูที่วานโยบายการบริหารของท็อปจะ
กระตุนไดแคไหน ในสวนของบริษัทลูกทรัพยสินที่ไมไดใชหรือใชไมได ผูสอบบัญชีไดทยอยตัดจําหนายไปหมด สวนที่ยังเหลือ
จะเปนที่ดินและอาคารที่นาจะมีแตมูลคาเพิ่มในอนาคต 
ผูถือหุน คุณชญานวัต คาระวะวัฒนา รายไดตอไปจะเปนคาเชาใชหรือไม  
กรรมการผูอํานวยการ ตามที่ไดแจงขาวในตลาดหลักทรัพย คือผลตอบแทนในรูปสวนแบงจากกําไรในแตละเดือน ซึ่งตัวเลขอยู
ระหวางการประมวลผล และแจงตัวเลขใหทราบตอไป โดยหลังจากนี้ผลกระทบจากการขาดทุนก็จะมีนอยมากและแทบจะไมมี
กระแสเงินสดจากการประกอบกิจการติดลบอีกในกิจการคาปลีกของบริษัทลูก 
ผูถือหุน คุณชญานวัต คาระวะวัฒนา จากการที่ท็อปบริหารมา 2 เดือน ผลประกอบการเปนยังไงบาง 
กรรมการผูอํานวยการ เทาที่รับรายงานอยางไมเปนทางการสาขาหน่ึงดีเพิ่มขึ้น อีกสาขายังทรง 
ผูถือหุน คุณชญานวัต คาระวะวัฒนา ดีขึ้นจากที่เราทําไหม 

กรรมการผูอํานวยการ พูดยาก เพราะราคาขาย และตนทุนตางกัน 

ผูถือหุน สอบถามเร่ืองหุนเพิ่มทุนที่เหลืออยู เนื่องจากมีการออกหุนเพิ่มทุน RO กับ PP หลายรอบ สุดทายมีหุนเพิ่มทุนสวนไหน
เหลือบาง 
กรรมการผูอํานวยการ RO จะอยูในวาระท่ี 3 ที่จะพูดในวาระตอไป 
ประธาน แจงมีหุนเพิ่มทุน RO จํานวน 482,500,000 หุนที่ยังเหลืออยู ในสวนของ PP 500 ลานหุนไดมีการยกเลิกลดทุนไป
แลว 
ผูถือหุน Warrant จะมีเหลือ คือ TH-W1 และ TH-W2 

ประธาน บริษัทมี Warrant TH-W1 และ TH-W2  คงเหลืออยูตามที่ผูถือหุนสอบถาม 
 เมื่อไมมีขอซักถามเพิ่มเติม เน่ืองจากวาระนี้เปนวาระเพ่ือทราบ ดังน้ันผูถือหุนจึงไมตองลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึง
สรุปวาที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3    พิจารณารับทราบคงสิทธิจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) ตามมติท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 
2558 อนุมัติใหจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) และขึ้นเคร่ืองหมายปดสมุดทะเบียนเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 

 กรรมการผูอํานวยการ ไดกลาวกับที่ประชุมฯ เน่ืองจากการลงทุนในบริษัทยอย อยูในชวงชะลอตัวดานการลงทุน 
บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด มีการหยุดดําเนินธุรกิจคาปลีก โดยไดมีมติตกลงรับขอเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงให
บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด ไดเขามาบริหารรานคาปลีกในอีก 2 สาขาท่ีเหลือ ภายใตรูปแบบ “Tops Daily”  มีกําหนด
ระยะเวลาใหบริหาร 2 ป ซึ่งปจจุบันกําลังดําเนินการตามข้ันตอนที่ไดตกลงรวมกัน รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และเงิน
ลงทุนขอบบริษัทยังคงมีเพียงพอกับการลงทุน บริษัทฯ จึงคงสิทธิจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) ตามมติที่
ประชุมผูถือหุนประจําป 2558 อนุมัติจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2558 จนกวาจะมีความจําเปนในการลงทุน 

ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม 
สุรเชษฐ ผูรับมอบฯ สมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย RO ที่พูดถึงใชมูลคา 482,500,000 หุน ใชหรือไม เนื่องจากในสไลดไมไดแจง
จํานวนหุน และยังคงสิทธิอยูหรือไม 
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กรรมการผูอํานวยการ ใช RO คือจํานวน 482.5 ลานหุน และยังคงใหสิทธิอยู รายละเอียดเพิ่มเติมไดในหมายเหตุ 42 ประกอบ
งบการเงิน 

ผูถือหุน RO สวนนี้ที่ปดสมุดไปเม่ือ 20 สิงหา 58 รายชื่อยังคงมีสิทธิอยู ใชหรือไม 
ประธาน รายชื่อยังมีสิทธิอยู ณ วันที่ปดสมุด 20 สิงหาคม 58 ผูถือหุนที่มาซ้ือหุนหลังจากนั้นจะไมไดสิทธิใน RO นี้ 
ผูถือหุน วาระท่ี 3 รับทราบการคงสิทธิ แสดงวา RO นี้ไมมีอายุ ปหนาจะยังคงสิทธิหรือไม 
ประธาน หากยังไมเรียกก็คงสิทธิตอไป ซึ่งในภาวะปจจุบันหากเรียกก็คงไมมีผูถือหุนทานใดมาใชสิทธิ เนื่องจากราคาใชสิทธิสูง
กวาราคาตลาด หากจะยกเลิก RO จะขัดกับขอกฎหมายตางๆ หวังวาวันหนึ่งที่เราตองใชเงินจะทําการเรียกใชสิทธิตัวนี้ 
ผูถือหุน บริษัทตองคํานึงถึงการ dilute ของสวนนี้ดวย เกิดบริษัท อยากจะเรียกใชสิทธินี้ขึ้นมาดวยราคาท่ีสูงกวาตลาด และไม
มี ผูถือหุนมาใชสิทธิเลย สิทธินี้ก็จะหมดไปโดยบริยาย และทําให ผูถือหุนเกิดความเสียหายได 
ประธาน บริษัทไดมีการปรึกษากับทางตลาดและ กลต.ในเร่ืองนี้ตลอด ซึ่งจะไมมีการทําใหเกิดความเสียหายกับผูถือหุนอยาง
แนนอน 

 เมื่อไมมีขอซักถามเพิ่มเติม เน่ืองจากวาระนี้เปนวาระเพ่ือทราบ ดังน้ันผูถือหุนจึงไมตองลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึง
สรุปวาที่ประชุมรับทราบคงสิทธิจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2558 อนุมัติ
ใหจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ประธานฯ ขอใหนายประจวบ ตันตินนท กรรมการผูอํานวยการ  ช้ีแจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 มาตราที่ 113 กําหนดให บริษัทมหาชนตองจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพ่ือเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 
รายละเอียดปรากฏในหนาที่ 42-99  ของรายงานประจําป2559  ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

สรุปงบกําไรขาดทุน  

รายการ 
งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

ป 2559 ป 2558 เปลี่ยนแปลง ป 2559 ป 2558 เปลี่ยนแปลง

รวมรายได 133,898,413  91,442,698  46% 41,018,199  34,809,437  18% 

รวมคาใชจาย 212,994,912  140,299,975  52% 112,715,715  82,373,686  37% 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (79,096,499)  (48,857,277)  62% (71,697,516)  (47,564,249) 51% 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ  (81,471,050)  (53,005,763)  54% (73,655,151)  (51,048,320)  44% 

บริษัทฯ ขอรายงานเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุน 75.05 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 31 
ธันวาคม 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ 45.98 ลานบาท ซึ่งมีผลขาดทุนเพ่ิมขึ้น 29.07 ลานบาท เน่ืองมาจากรายการท่ีสําคัญดังน้ี 

1.  รายไดจากการขายและการใหบริการ เพ่ิมขึ้น 45.25 ลานบาท เน่ืองจากรายไดจากคาปลีกบริษัทยอยที่เพ่ิมสาขาอีก 3 
สาขา 

2.  ดอกเบี้ยรับและเงินปนผล เพ่ิมขึ้น 6.86 ลานบาท  
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3.  กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนช่ัวคราว ลดลง 9.12 ลานบาท 
4.  รายไดอื่น ลดลง 0.53 ลานบาท 
5.  ตนทุนขาย และบริการ เพ่ิมขึ้น 26.63 ลานบาท เน่ืองจากตนทุนดานคาปลีกของบริษัทยอย จากการปดสาขา 1 สาขา 

และเพ่ิมสาขาอีก 3 สาขา 
6.  คาใชจายในการขายและบริหาร เพ่ิมขึ้น 20.68 ลานบาท เน่ืองจากการต้ังคาเผ่ือเงินลงทุนในหุนกูและกองทุน 
7.  ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย เพิ่มขึ้น 25.38 ลานบาท 
8. ภาษีเงินไดนิติบุคคล ลดลง 1.77 ลานบาท 
9. สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม เพ่ิมขึ้น 0.61 ลานบาท  
บริษัทฯ ขอรายงานเพ่ิมเติมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุน 73.65 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 

31 ธันวาคม 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ 51.05 ลานบาท ซึ่งมีผลขาดทุนเพ่ิมขึ้น 22.60 ลานบาท เน่ืองมาจากรายการท่ีสําคัญดังน้ี 
1.  ดอกเบี้ยรับและเงินปนผล เพ่ิมขึ้น  11.22 ลานบาท  
2.  กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนช่ัวคราว ลดลง 6.10 ลานบาท เน่ืองจากลดการลงทุนในกองทุน และหุน

สามัญ เพ่ิมการลงทุนในหุนกูและต๋ัวแลกเงิน 
3.  รายไดอื่น เพ่ิมขึ้น 1.09 ลานบาท 
4.  คาใชจายในการขายและบริหาร เพ่ิมขึ้น 14.92 ลานบาท เน่ืองจากตัดบัญชีคาตอบแทนสิทธิการเชา   
5.  ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  ลดลง 8.97 ลานบาท เน่ืองจากดอยคาจากผลขาดทุนของ บจ.ดีดี ธัญ

การย 
6. ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน เพ่ิมขึ้น 24.39 ลานบาท เน่ืองจากการต้ังคาเผ่ือเงินลงทุนในหุนกู และกองทุน 
7. ภาษีเงินไดนิติบุคคล ลดลง 1.53 ลานบาท 
สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย 
 

เงินสดและเงินลงทุน 840,921,681 1,075,424,708 

รวมสินทรัพย 1,185,342,659 1,127,097,474 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

หน้ีสินรวม 57,703,885 10,251,144 

สวนของผูถือหุน 1,127,638,774 1,116,846,330 

 รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,185,342,659 1,127,097,474 

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมลวงหนาแลว 
ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม 

ผูถือหุน จะสอบถามเร่ืองกองทุนโซลาริส ต้ังสํารองไปก่ีเปอรเซ็นต  
กรรมการผูอํานวยการ สํารองไวที่ 12%-15%  ตามสัดสวนที่กองทุนไปถือในสวนที่มีปญหา 
ผูถือหุน บริษัท ลงทุนในกองทุนโซลาริสจํานวนเทาไหร  
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ผูจัดการฝายบัญชี ลงทุนในกองทุนโซลาริส ทั้งหมด 38 ลานบาท ซึ่งจะเปนในสวนของบริษัท หนังสือพิมพตงฮ้ัว จํากัด จํานวน 
8 ลานบาท และบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 ลานบาท 

ผูถือหุน บริษัทมีถือในหุนกูและต๋ัวแลกเงินของกองทุนนี้หรือไม 
ผูจัดการฝายบัญชี บริษัทจะไมมีลงในต๋ัวแลกเงินของบริษัทที่มีปญหา จะมีลงในหุนกู จํานวน 20 ลานบาท 
ผูถือหุน เงินที่เหลือ 200 กวาลาน อาคาร 40 ลาน สวนที่เหลือเปนเงินสดหรือไม 
กรรมการผูอํานวยการ นาจะเปนที่ดินและอาคารของบริษัทลูก ประมาณ100 ลาน และสต็อคสินคาประมาณ 10 ลาน  
ผูถือหุน บริษัท ดีดี มีทุนจดทะเบียนเทาไหร และมีการเรียกชําระท้ังหมดก่ีคร้ัง เปนเงินเทาไหร 
ผูจัดการฝายบัญชี ทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท มีการเรียกชําระท้ังหมด 5 คร้ัง เปนเงิน 290 ลานบาท  สัดสวนของตงฮ้ัวโฮ
ลด้ิงอยูที่รอย 270 ลานบาท  
ผูถือหุน ปจจุบันไมมีเงินสดเหลืออยูเลยบาลานซศูนย มีที่ดิน 100 กวาลานบาท ฉะนั้นดีดีดําเนินธุรกิจ 2 ป มีสวนขาดทุนไป
ประมาณ 170 ลานบาท  
ผูถือหุน สํารองกองทุน 5 ลาน คิดจากกองทุนทั้งหมดสองรอยลานบาท ใชหรือไม และในการลงทุนในกองทุนไดผาน
คณะกรรมการลงทุนหรือ กองทุนนี้มีกําหนดอายุ หรือมีสภาพคลองที่สามารถเรียกไดทันที 
ผูจัดการฝายบัญชี สํารอง 5 ลานเฉพาะในสวนกองทุนโซลาริส และการลงทุนในกองทุนไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ลงทุน กองทุนโซลาริสมีอายุ 3-6 เดือน สวนกองทุนอื่นไมกําหนดอายุสามารถเรียกไดทันที 
ผูถือหุน นอกจากเงินลงทุนกองทุนยังมีเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงิน 181 ลานโดยเปนการลงทุนโดยบริษัทตงฮ้ัวแคปใชหรือไม และ
ไปลงทุนในบริษัทประเภทไหน อายุประมาณก่ีเดือน ต๋ัวแลกเงินนี้จะมีคํ้าประกันไหมหากผิดนัดชําระก็ไมสามารถเรียกชําระได
เลยใชหรือไม 
ผูจัดการฝายบัญชี ปจจุบันเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินไดครบกําหนดชําระหมดแลว และบริษัทไดรับชําระครบทั้งจํานวนท่ีลงทุนไป 
และไมใช เปนการลงทุนโดยบริษัทตงฮ้ัวแคป 
ผูถือหุน กองทุนรวมเปนกองทุนที่อยูตลาดหลักทรัพย หรือเปนตลาดขางนอก 
ผูจัดการฝายบัญชี สวนใหญจะอยูในตลาดหลักทรัพย 
ผูถือหุน เงินลงทุนชั่วคราวบริษัทลงทุนไปเกือบรอยละ 50 หากผิดนัดชําระถือวาเส่ียงไมนอย 
ผูจัดการฝายบัญชี ปจจุบันเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินไดครบกําหนดชําระหมดแลว และบริษัทไดรับชําระครบทั้งจํานวนที่ลงทุนไป 
ผูถือหุน หนา 80 เงินลงทุน 20 ลานคือเงินลงทุนในบริษัท อะไร และเหตูผลอะไรตองต้ังสํารอง 
ผูจัดการฝายบัญชี เงินลงทุน 20 ลานบาท บริษัท อินเตอร ฟารอีสท จํากัด (มหาชน) 
ผูสอบบัญชีฯ  การต้ังสํารองตามแมบทบัญชี คือหลักความระมัดระวัง เฉพาะท่ีเปนขาวการชําระหน้ีของบริษัทดังกลาวอยูระหวางดําเนินการ
และยังไมแนนอน การประเมินมูลคาที่จะไดรับคืนจากผูออกหุนกู เพื่อความระมัดระวังจึงไดพิจารณาต้ังสํารองไวกอน หากผูออกหุนกูไดต้ัง
ผูจัดการบริหารหนี้มีความสามารถในการคืนหนี้ สวนที่ไดรับคืนก็บันทึกเปนรายไดในงวดที่ไดรับคืนจริง ในรูปหนี้สูญไดรับคืน  
ผูถือหุน กรณีพิจารณารับคืนไดหรือไมไดจะทําเปนรายไตรมาสหรือรายเดือน  
ผูสอบบัญชีฯ ขณะที่ต้ังสํารองบริษัทที่ออกหุนกูยังไมไดนําสงงบการเงิน และ ณ ปจจุบันบริษัทที่ออกหุนกูยังไมไดจัดสงงบการเงิน และ
ตลาดไดขึ้นเคร่ืองหมาย  SP ฐานในการคํานวณท่ีไมชัดเจน การพิจารณาต้ังสํารองจะจัดทําเปนรายไตรมาส  
ผูถือหุน หากไตรมาสถัดไป เรียกชําระคืนไดก็สามารถปรับปรุงเปนรายไดใชหรือไม 
ผูสอบบัญชีฯ  หากไดรับชําระสามารถรับรูเปนรายไดในไตรมาสที่รับชําระ 
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ผูถือหุน เงินลงทุนทั้งหมดรวมแลวประมาณ 7-8 รอยลานบาท หากคณะกรรมการพิจารณาอยางระมัดระวังจริง ควรจะไปลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลนาจะดีกวาหรือไม เพราะบริษัทมหาชนยังโดนต้ังสํารอง 
กรรมการผูอํานวยการ พันธออกลาสุด 10 ป 3 % 5 ป 2.5% ซึ่งผลตอบแทนนอยมาก 
ผูถือหุน หุนกูไดผลตอบแทนเทาไหร อายุเทาไหร 
กรรมการผูอํานวยการ หุนกู ในชุดแรกๆท่ีบริษัทฯ มีอยูผลตอบแทนประมาณบวกลบรอยละ 5 ตอมาอัตราผลตอบแทนลดลงเชนหุนกู บมจ.
ปูนซีเมนต ปจจุบันผลตอบแทน 3% อายุหุนกูสวนใหญ 1-3 ป โดยสวนที่มีอันดับความนาเช่ือถือที่สูง สามารถขายหุนกูนี้ในตลาดรองได
ตลอดเวลา และนาจะมีราคาขายเกินกวาราคา ซื้อมาในหมายเหตุ เปนราคาพาร ราคาทางบัญชีจะประเมินอีกราคาหนึ่ง   
 ผูถือหุน ในราคาที่สูงกวา แงผูสอบบัญชีราคานี้จะไมไดรับรูลวงหนา 

ผูสอบบัญชีฯ หุนกูหมายเหตุ 14 บริษัทต้ังใจที่จะถือไวจนครบกําหนด ตามมาตรฐานการบัญชี ใหคํานวณดอกเบ้ียแทจริง แตไมวัดดวยราคา
ซื้อขาย แตหากเปนตราสารหน้ีที่ถือไวเผ่ือขายจะรับรูราคา mark to market ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการลงทุนในหุนกู ณ วันที่ซื้อบริษัท
จะตองกําหนดวัตถุประสงคในการลงทุนไวแลว 
ผูถือหุน หมายเหตุ 14 ที่บอกวาเรียกคืนไมได 20 ลาน คือเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งใชหรือไม และจายดอกเบี้ยทุกไตรมาสใชหรือไม 
ผูสอบบัญชีฯ  เปนการต้ังเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง ในงบการเงินนี้เปนการเผ่ือของ  IFEC และปจจุบันยังจายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 
ผูถือหุน หมายเหตุ 7 รับรูดวยราคาตลาด สวนหมายเหตุ 14 รับรูดวยราคาดอกเบี้ยที่แทจริงใชหรือไม 
ผูสอบบัญชีฯ  ถูกตองตามที่ผูถือหุน เขาใจ 
 เมื่อไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระน้ี หากทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติประชุมมีมติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย                507,797,990   คะแนน คิดเปนรอยละ  100.00 
 ไมเห็นดวย  - คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 
 งดออกเสียง              - คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2559 
ประธานฯ ช้ีแจง บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล 50-60% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล แตเน่ืองจากบริษัทมีผล

ขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ จึงของดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2559 เพ่ือสํารองเงินไวสําหรับโครงการที่จะลงทุนในอนาคต  
ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้ 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2559 (ปที่เสนอ) ป 2558 ป 2557 ป 2556 ป 2555 

1. กําไร (ขาดทุน)สุทธิ (ลานบาท)  (81.47) (53.05) 19.67 (18..84) 11.25 

2. จํานวนหุน  (หนวย : หุน)  965,024,336 965,000,000 965,000,000 610,000,000 370,000,000 

3. กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน  (0.08) (0.05) 0.03 (0.03) 0.09 

4. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน)  งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล 

5. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)  งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล 

6. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)  งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล 
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ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม 
ผูถือหุน ไมจายเงินปนผล บริษัทขาดทุนมาตลอด ในสวนของผูถือหุน เรายังมีเงินเหลือใหขาดทุนไดอีกยาวกวาจะปดงบ  
คณะกรรมการมีเปาหมายของบริษัทอยางไรเพื่อใหเกิดผลกําไร 
ประธานฯ คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนดวยความระมัดระวัง คงไมทําใหบริษัทเกิดผลขาดทุน ไปมากกวานี้ เชนกรณีของ
บริษัท ดีดี ธัญการย จํากัด ที่ขออนุมัติไป 500 ลานบาท เม่ือดําเนินธุรกิจไปไดสักพักแลวเกิดผลขาดทุนเราก็หยุดเพื่อไมให
เกิดผลขาดทุนเพิ่มขึ้น โดยไมตองรอใหหมด 500 ลานบาท 
ประธานฯ จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบันที่คอนขางฝด คณะกรรมการไดศึกษาขอมูลของธุรกิจหลายๆ ทาง ทั้ง
ดานพลังงาน อีคอมเมิรช แตพอศึกษาไปแลวไมนาจะทําใหเกิดผลตอบแทนท่ีดี ซึ่งปจจุบันแนวโนมที่ดีคือการปลอยสินเช่ือ 
สําหรับผูประกอบการที่ไมสามารถขอสินเช่ือจากธนาคารได และธุรกิจแฟคเตอร่ิง ซึ่งเนนลูกหนี้ที่ทํางานใหกับหนวยงาน
ราชการ การรับชําระหนี้ที่แนนอน อาจจะกําไรนอยหนอย แตในป 2560 คาดวาสัดสวนกําไรนาจะสูงขึ้น 

เมื่อไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระน้ี หากทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอ
ความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
ดวยคะแนนเสยีงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย                509,300,216   คะแนน คิดเปนรอยละ  100.00 
 ไมเห็นดวย  - คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 
 งดออกเสียง  - คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ  ประจําป 2560 

ระเบียบวาระท่ี  6.1   พิจารณาแตงต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 22 

กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด และในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําปทุกครั้ง กําหนดใหกรรมการจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ตองออกจากตําแหนงตามวาระ  โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับเลือกใหกลับเขารับตําแหนงอีกได  

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งน้ี มีกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระ อัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด คิด
เปนจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

3. นายชัย นวพันธ  ตําแหนง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
4. นางปรียาพร กยาวัฒนกิจ ตําแหนง กรรมการ 
5. นายกมล นครชัย  ตําแหนง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปจจุบันบริษัทยัง
ไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตาง ๆ โดยดูถึง
ความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
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บริษัทในชวงที่ผานมา  รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 ใน
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 หนา 23-24 ตามท่ีไดจัดสงใหทราบลวงหนาแลว 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม 
ผูถือหุน ตงฮั้วทุกป ที่มาประชุม กรรมการมี 9 ทาน ปที่แลวมาประชุม มา 4 ทาน อีก 5 ไมมา ปนี้กรรมการมา 3 ไมมา 6 ต้ังแต
ประชุมมาผมไมเคยเจอทานประธานเลยสักคร้ัง  
ประธานฯ กรรมการที่ไมมาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ และมีเดินทางไปตางประเทศ  
ผูถือหุน คุณเกียรติศักด์ิ ไตรตรึงษทัศนา ผมประชุมมาหลายบริษัท และการประชุมผูถือหุนมีการเตรียมลวงหนา ไมใชนึก
อยากจะประชุมก็เรียกประชุม อยากฝากใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเร่ืองการมาประชุมใหครบทุกทานในปตอๆ ไป 

ประธานฯ รับทราบและรับไวเพื่อดําเนินการตอไป 

 เมื่อไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระน้ี หากทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอ
ความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หน่ึง จํานวน 3 ทาน ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

1.   นายชัย นวพันธ     (ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง) 
 เห็นดวย       509,299,219 คะแนน คิดเปนรอยละ  100.00 
 ไมเห็นดวย          1,000 คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 
 งดออกเสียง               -   คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 

2. นางปรียาพร กยาวัฒนกิจ   (ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง) 
เห็นดวย       509,300,216 คะแนน คิดเปนรอยละ  100.00 
ไมเห็นดวย  - คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 
งดออกเสียง       830,500  คะแนน คิดเปนรอยละ     0.16 

3.     นายกมล นครชัย    (ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง) 
เห็นดวย       507,948,216 คะแนน คิดเปนรอยละ   99.73 
ไมเห็นดวย          1,000 คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 
งดออกเสียง    1,351,000  คะแนน คิดเปนรอยละ     0.27 

ระเบียบวาระที่  6.2   พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคาใชจายอ่ืนท่ี
เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ  ประจําป 2560 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38  ไดกําหนดให 
กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น 
ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา  

ทั้งน้ีคณะกรรมการไดกําหนดคาตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจําป 2560 โดยมีขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนในปที่ผาน
มา ดังน้ี 
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คาตอบแทน  ป 2560 (ปท่ีเสนอ) ป 2559  

 
เบี้ยประชุม คาใชจายอ่ืน เบี้ยประชุม คาใชจายอ่ืน 

- กรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

                 
                    10,000.- 
                     10,000.- 
รับเพ่ิมอีกรอยละ 25     

5,000.- 
รับเพ่ิมอีกรอยละ 25 
 

ตามท่ีจายจริง
ตามท่ีจายจริง
ตามท่ีจายจริง
ตามท่ีจายจริง
ตามท่ีจายจริง

 
10,000.- 
10,000.- 

รับเพ่ิมอีกรอยละ 25 
5,000.- 

รับเพ่ิมอีกรอยละ 25 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม 

ผูถือหุน ไมเห็นดวยในเร่ืองคาใชจายอื่น เนื่องจากเปดกวางมาก ไมมีการกําหนดวงเงิน  
ประธานฯ ตงฮั้วประชุมปหนึ่งมากกวา 6 คร้ัง  ประชุมเปนทางการปละ 4 คร้ังที่ไดรับเบี้ยประชุม นอกนั้นไมไดรับเบี้ยประชุมเลย 
จึงขออนุญาตคาใชจายอื่นปนี้เปดไวแบบนี้กอน และปหนาจะมาแจงรายละเอียดใหทราบวาใชอะไรไปบาง ซึ่งทางกรรมการ
ไมไดใชจายนอกเหนือจากเหตุจําเปน  

เมื่อไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระน้ี หากทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอ
ความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคาใชจายอื่นที่เก่ียวกับ
การดําเนินธุรกิจ ประจําป 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ  คาตอบแทนกรรมการและรองประธานกรรมการ เปนเบี้ยประชุม
ทานละ 10,000 บาทตอคร้ัง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกรอยละ 25  คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2560 เปนเบี้ย
ประชุมทานละ 5,000 บาทตอคร้ัง ประธานกรรมการตรวจสอบ รับเพิ่มอีกรอยละ 25 และคาใชจายอื่นที่เก่ียวกับการดําเนิน
ธุรกิจตามที่จายจริง   ดวยคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย                506,220,216   คะแนน คิดเปนรอยละ   99.40 
 ไมเห็นดวย    3,080,000 คะแนน คิดเปนรอยละ     0.60 
 งดออกเสียง  - คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 7       พิจารณาแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2560 

ประธานในที่ประชุม ช้ีแจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 122 และมาตรา 120 และ
ขอบังคับบริษัทขอ 44 และ 46 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนตองพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ของบริษัททุกป โดยผูสอบบัญชีที่เสนอตองไมเปนพนักงานลูกจางโดยมีสวนไดเสียกับบริษัท คณะกรรมการไดพิจารณา
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหแตงต้ังบริษัท  กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ฯ 
ประจําป 2560 ซึ่งเปนการแตงต้ังผูสอบบัญชีเดิม เน่ืองจากผูสอบบัญชีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่และให 
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คําปรึกษาโดยเฉพาะมาตรฐานบัญชีใหมไดเปนอยางดี โดยบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด ไดกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดหน่ึง
ตอไปน้ี  เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ   

4. นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3759 และ/หรือ 
5. นางสาวกรรณิการ  วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ 
6. นายจิโรจ  ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ 

ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมา  ไมมีลักษณะความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ  แต
อยางใด  โดยมีคาสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับรอบป 2560 เปนจํานวนเงินรวม 2,032,000 
บาท  และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได  

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม 
ผูถือหุน คาสอบบัญชีลดลง 2.21 ลานบาท  เหลือ 2.03 ลานบาท เนื่องจากอะไร 
ประธานฯ ผูสอบบัญชีไดพิจารณาคาสอบบัญชีจากสาขาของ บจ.ดีดี ซึ่งคิดเปนรายสาขาไมไดเหมารวม เม่ือสาขาลดลงจึงทํา
ใหคาสอบบัญชีลดลงตามไปดวย 
ผูถือหุน ตองขอบคุณ กรินทร ออดิท ที่ลดคาสอบบัญชีให และนาเสียดายที่ตงฮ้ัวประชุมวันสุดทาย จึงใชเปนเหตุผลอางอิงกับ
บริษัทอื่นไมได เพราะท่ีอื่นมีแตเพิ่มขึ้นโดยไมมีเหตุผล แมวายอดขายจะลดลงหรือขาดทุนก็ตาม 
 เมื่อไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระน้ี หากทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอ
ความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแตงต้ังบริษัท  กรินทร ออดิท จํากัด โดย   

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3759 และ/หรือ 
2. นางสาวกรรณิการ  วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ 
3. นายจิโรจ  ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ 

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท 
กรินทร ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวไดโดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2560 จํานวนเงินรวม 
2,032,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  

เห็นดวย            506,374,316 คะแนน คิดเปนรอยละ    99.43 
 ไมเห็นดวย    2,925,900 คะแนน คิดเปนรอยละ     0.57 
 งดออกเสียง  - คะแนน คิดเปนรอยละ     0.00 

 
ระเบียบวาระที่ 8     พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม 
ผูถือหุน ตงฮั้ว แคปปตอล ในปที่ผานมาปลอยสินเช่ือไปจํานวนเทาไหร 
กรรมการผูจัดการ แฟคเตอร่ิง 33 ลานบาท สินเช่ือ 98 ลานบาท  
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