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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 
บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกัด (มหาชน) 

 
 

วัน เวลา และ สถานที่  
การประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องป่ินเกล้า 2 ชัน้ 9 โรงแรม 

รอยลั ซิตี ้เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพละ สขุเวช   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายพลูศกัด์ิ ตนัสทิธิพนัธ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4. ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
5. ดร.เขียน วงศ์สรีุย์   กรรมการอสิระ 
6. นางกาญจนา สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
7. นายพีรพล สวุรรณนภาศรี  กรรมการผู้จดัการ 
8. นายสมเจตน์ สายฝน  กรรมการ 
9.  นางสาวสธิุดา สวุรรณนภาศรี กรรมการ 
10. นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี กรรมการ 
11. นางสาวปิยะดา สวุรรณนภาศรี กรรมการ 
12. นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี  กรรมการ 
 
ผู้ที่ได้รับเชญิให้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ  ผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
 
เร่ิมการประชุม 

นายพละ สขุเวช ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ี เป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธาน”)  
ประธาน แถลง ต่อท่ีประชุมว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 49 คน นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ 

698,109,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.47 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 
จึงได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 และ ก่อนเร่ิมเข้าสูก่ารพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่าย
จดัการท่ีดแูลการประชมุ ได้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุถงึวิธีการออกเสียงและลงคะแนน  

 

นายชยันรินทร์ สายรังษี  พิธีกร ผู้ ทําหน้าท่ีดแูลการประชมุ ได้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนน
ในแตล่ะวาระ หรือแตล่ะครัง้ หากไมมี่ผู้ใดคดัค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัวาระดงักลา่ว หากมีผู้ ถือหุ้น
คดัค้านหรืองดออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนหุ้น



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562                           สิ่งที่แนบมา 1 

2/12 

 

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระการแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ จะทําการ
พิจารณาลงมติเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากบัหนึ่งเสียง และ ในการ
ประชมุครัง้นี ้มีตวัแทนอาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้น ได้แก่ คณุบญุสริิ ศรีสนัติสขุ ทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยาน และ สงัเกตการณ์ในการนบัคะแนน
เสียง 
 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม  
 

ประธาน ได้ดําเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จดัส่งสําเนาบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2561 ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 ซึง่มีจํานวนรวม
ทัง้สิน้ 24 หน้าด้วยกัน ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึง
เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณารับรอง 

 

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาลงมติ 
 

 ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการผู้ ทําหน้าท่ีดแูลการประชมุ ได้แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มเติมอีกจํานวน 4 ราย ทําให้
ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้หมดเป็นจํานวน 53 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้เทา่กบั 709,109,855 หุ้น 
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วย  709,109,855 เสียง 
ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง  -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถงึผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน
มา  

 

ประธาน มอบหมายให้นายพีรพล สวุรรณนภาศรี กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา
ให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมกบัเสนอท่ีประชมุรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 ของ
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR CODE ซึ่งบริษัทได้จดัส่งให้กับท่านผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้
จดัเตรียมรายงานประจําปีในรูปแบบของเอกสารให้กับผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมประชุมในวนันี ้เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา
ข้อมลูตา่งๆ  
 

 นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2561 ให้ท่ีประชุม
ทราบ โดยได้นําเสนอข้อมูลยอดขายและอัตรากําไรขัน้ต้น ของบริษัท และ ของบริษัทและบริษัทย่อย ของปี 2561 รวมถึง ข้อมูล
เปรียบเทียบ ในช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
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บริษัท และ บริษัทยอ่ย                    หน่วย : ล้านบาท 
 2558 2559 2560 2561 
ยอดขาย 3,029 2,838 3,039 3,204 
อตัรากําไรขัน้ต้น 13% 17% 16% 12% 
 
 บริษัท           หน่วย : ล้านบาท 
 2558 2559 2560 2561 
ยอดขาย 2,139 2,059 2,327 2,473 
อตัรากําไรขัน้ต้น 11% 15% 13% 8% 
 
  ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 

 เม่ือปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นใดซักถามคําถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการซึง่รวมถงึผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา โดย ประธาน ได้กลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาตาม
รายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 
 

ระเบียบวาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตกิารเงนิของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

 ประธาน ขอให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายงานบัญชี และ การเงิน เป็นผู้ นําเสนอ
รายละเอียดให้ท่ีประชมุได้พิจารณา 
 

 นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายงานบัญชี และ การเงิน ได้นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับงบ
การเงินของบริษัท และ บริษัทยอ่ย ให้ท่ีประชมุได้พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

บริษัท และ บริษัทยอ่ย  
          หน่วย : ล้านบาท  

 
 

 
 
 
 
 

            
 

งบกําไรขาดทนุ 2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
(%) 

รายได้จากการขาย       3,204.10 3,038.73 165.37 5.44 
รายได้รวม 3,219.98 3,059.59 160.39 5.24 
กําไรขัน้ต้น 393.10 499.20 (106.10) (21.25) 
กําไรสทุธิ 36.77 125.73 (88.96) (70.75) 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 2561 2560 
เงินสดต้นงวด 548.33 571.99 
เงินสดสทุธิจากการดําเนินงาน 14.73 19.14 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจการรลงทนุ (27.44) (93.79) 
เงินสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 36.11 50.98 
เงินสดปลายงวด (ยกไป) 571.73 548.32 

 

บริษัท (เฉพาะกิจการ) 
         หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 

 
 
 
  

หน่วย : ล้านบาท  
งบกระแสเงินสด 2561 2560 
เงินสดต้นงวด 231.17 262.59 
เงินสดสทุธิจากการดําเนินงาน (100.21) (36.35) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจการรลงทนุ (31.36) (35.12) 
เงินสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 48.75 40.06 
เงินสดปลายงวด (ยกไป) 148.08 231.18 
 
ตอ่จากนัน้ นางสาวปิยะนนัท์ สวุรรณนภาศรี กรรมการ ได้นําเสนอข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญัของบริษัทตอ่ท่ีประชมุ โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกําไรขาดทนุ 2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
(%) 

รายได้จากการขาย 2,473.11 2,326.91 146.20 6.28 
รายได้รวม 2,525.48 2,396.89 128.59 5.36 
กําไรขัน้ต้น 196.69 303.18 (106.22) (35.04) 
กําไรสทุธิ 20.37 117.99 (97.62) (82.74) 
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บริษัท และ บริษัทยอ่ย  
          หน่วย : ล้านบาท  

งบแสดงฐานะการเงิน 2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
ล้านบาท 

ร้อยละ 
(%) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่ 571.73 548.33 23.40 4.27 
รวมสนิทรัพย์ 2,329.92 2,189.51 140.41 6.41 
เงินกู้ ยืมสถาบนัการเงิน 592.07 482.84 109.23 22.62 
รวมหนีส้นิ 1,035.14 893.23 141.91 15.89 
หุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้ว 309.07 206.06 103.01 49.99 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 87.74 87.74 - - 
กําไรจดัสรรตามกฎหมาย 21.74 20.63 1.11 5.38 
กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 536.29 665.63 (129.34) (19.43) 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,294.79 1,296.28 (1.49) (0.11) 
ROA  3.66% 8.26% 
ROE 6.39% 14.28% 
 

บริษัท (เฉพาะกิจการ) 
หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
ล้านบาท 

ร้อยละ 
(%) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่ 148.08 231.18 (83.08) (35.94) 
รวมสนิทรัพย์ 1,450.98 1,378.63 72.35 5.25 
เงินกู้ ยืมสถาบนัการเงิน 408.82 297.56 111.26 37.39 
รวมหนีส้นิ 757.06 643.09 113.97 17.72 
หุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้ว 309.07 206.06 103.01 49.99 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 87.74 87.74 - - 
กําไรจดัสรรตามกฎหมาย 21.74 20.63 1.11 5.38 
กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 275.37 421.12 (145.75) (34.61) 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 693.92 735.54 (41.62) (5.66) 
ROA  1.44% 8.96% 
ROE 2.85% 16.98% 

 

 ประธานได้ กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้สอบถามวา่ รายได้รวมจากการขายเพิ่มสงูขึน้เป็นเพราะจํานวนปริมาณหรือราคาท่ีเพิ่มสงูขึน้ 
 นายพีรพล สวุรรณนภาศรี กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า รายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้มาจากจํานวนปริมาณท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ
ร้อยละ 8 จากการท่ีบริษัทขยายฐานการตลาด และรักษาฐานตลาดเดิมเอาไว้ 
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 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเดิม ได้สอบถามเพิ่มเติม เก่ียวกบัสาเหตท่ีุจํานวนสินค้าคงคลงัท่ีเพิ่มสงูขึน้มาก และ สินค้าคงคลงัดงักล่าวจะ
มีการเส่ือมสภาพได้หรือไม ่
 

 นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ชีแ้จงวา่ จํานวนสนิค้าคงคลงัท่ีเพิ่มสงูขึน้เกิดจากสินค้าท่ีบริษัทเพิ่งจะสัง่เข้ามาจาก Supplier จาก
ฝ่ังยโุรปและอเมริกา จงึทําให้จํานวนสนิค้าคงคลงัในช่วงสิน้ปีเพิ่มสงูขึน้ ทัง้นี ้สินค้า Solvent สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไมเ่ส่ือมสภาพแต่
การจดัเก็บอาจจะยากกวา่สนิค้าทัว่ไปเน่ืองจาก Solvent เป็นสินค้า ไวไฟ  
 

 ผู้ ถิอหุ้นรายยอ่ยเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ จากท่ีได้ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตรมาส อยากทราบสาเหตุ
วา่ทําไม ปกติในไตรมาสท่ี 4 ผลการดําเนินงานน่าจะดีขึน้ แตเ่ม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 กลบัปรับลดลงไปมาก  
 
 นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ชีแ้จงวา่การท่ีปกติ ผลการดําเนินงานของ ไตรมาสท่ี 4 จะมียอดขายท่ีดีแตใ่นปีนี ้ปรับลดลงไปมาก
เน่ืองจาก Demand ท่ีลดลงไปมาก 
 
 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเดิม ได้สอบถามเพิ่มเติมอีก เก่ียวกบัผลกระทบจากราคานํา้มนัท่ีผนัผวนจะทําให้เกิดภาพแบบปีท่ีแล้ว (ปี61) 
หรือไม ่
 

 นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ได้ชีแ้จงวา่ อาจจะมีปัญหาบ้างหากราคานํา้มนัมีการปรับตวัในลกัษณะท่ีมีการแกวง่ตวัมาก 
 

 และเม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ใดซกัถามคําถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
 ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการผู้ ทําหน้าท่ีดแูลการประชมุ ได้แจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มเติมอีกจํานวน 3 ราย ทําให้
ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้หมดเป็นจํานวน 56 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้เทา่กบั 709,117,357 หุ้น 
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติังบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วย  709,117,357 เสียง 
ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง             -0- เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 
 

ประธาน แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิ 20.37 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 
อยู่ท่ี 0.016 บาทต่อหุ้น ลดลง 97.62 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 82.74 เม่ือเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปี 2560 โดยในปีนี ้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในอตัราหุ้น
ละ 0.010 บาท (หนึ่งสตางค์) คิดเป็นจํานวนเงินปันผลจ่ายในครัง้นีร้วมทัง้สิน้ประมาณ 12.37 ล้านบาท โดยเงินปันผลท่ีจ่ายนีคิ้ดเป็น
ร้อยละ 60.70 ของกําไรสทุธิของบริษัทในปี 2561 ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ท่ีอตัราไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ 
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ทัง้นี ้บริษัทจะทําการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ใน วนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2562 โดยวนัดงักลา่วคือวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ กําหนดจ่ายเงินปันผลภายใน
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 โดยวนัท่ี ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จะขึน้เคร่ืองหมาย XD คือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

 

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถามคําถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมติ  
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.010 
บาท (หนึง่สตางค์) ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วย  709,117,357 เสียง 
ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง              -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนี ้จะขอมอบหมายให้ทาง นายชัยนรินทร์ สายรังษี ผู้ ทําหน้าท่ีดูแลการประชุมเป็น
ผู้ ดําเนินการประชมุแทน และ ขอให้กรรมการ ท่ีเป็นผู้ มีสว่นได้เสียในวาระนี ้ได้ออกจากห้องประชมุไปก่อน จนกว่าท่ีประชมุจะลงมติใน
วาระนีเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

จากนัน้ นายชยันรินทร์ สายรังษี ได้รายงานต่อท่ีประชมุวา่ ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 มีกรรมการท่ี
ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 4 ทา่น ได้แก่ 

          
1. นายพลูศกัด์ิ ตนัสทิธิพนัธ์          ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
2. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์   กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์    กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4. ดร.เขียน วงศ์สรีุย์              กรรมการอิสระ 

ซึง่กรรมการทัง้ 4 ทา่นตามรายนามดงักลา่วเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน และ เป็นผู้ ท่ีเหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้
กรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึง่ ซึง่ในการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่นนี ้ จะทําการลงมติเป็น รายบคุคล 
ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัสง่ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 4 ทา่นให้กบัผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 

และ เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือใดหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล  
  

โดยเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติแต่งตัง้ นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่ 
 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562                           สิ่งที่แนบมา 1 

8/12 

 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีทําหน้าท่ีดแูลการประชมุได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึน้อีก 1 
ราย ทําให้จํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุในขณะนีเ้พิ่มขึน้เป็น 57 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 710,317,357 หุ้น 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัแตง่ตัง้นายพลูศกัด์ิ ตนัสทิธิพนัธ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุ
ประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วย  710,316,757 เสียง 
ไมเ่หน็ด้วย    600 เสียง 
งดออกเสียง                 -0- เสียง 
 

ตอ่จากนัน้ เสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตัง้นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ ของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัแตง่ตัง้นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง 
เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วย  710,316,757 เสียง 
ไมเ่หน็ด้วย    600 เสียง 
งดออกเสียง                 -0- เสียง 
 

ตอ่จากนัน้ ได้เสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตัง้ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่  
 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัแตง่ตัง้ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทกุ
ประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วย  710,317,357 เสียง 
ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง             -0-  เสียง 
 

ตอ่จากนัน้ ได้เสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติแตง่ตัง้ ดร.เขียน วงศ์สรีุย์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
ตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่  

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัแตง่ตัง้ ดร.เขียน วงศ์สรีุย์  กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามเดิมทกุ

ประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 
เหน็ด้วย  710,316,757 เสียง 
ไมเ่หน็ด้วย    600 เสียง 
งดออกเสียง                 -0- เสียง 
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ภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระเสร็จสิน้แล้ว ประธาน ได้เชิญกรรมการผู้ มีสว่น
ได้เสียกลบัเข้าห้องประชมุเพ่ือร่วมการประชมุตอ่ไป และ ได้กลา่วสรุปเป็นมติท่ีประชมุอีกครัง้ ดงันี ้ 
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้างต้น 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธาน มอบหมายให้ นายชยันรินทร์ สายรังษี ผู้ ทําหน้าท่ีดแูลการประชมุ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการให้
ท่ีประชมุท่ีได้พิจารณา 
 

นายชยันรินทร์ สายรังษี ได้เสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี  2562 ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่
เกิน 5.0 ล้านบาทตอ่ปี ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา 

 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ใดซกัถาม ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เหน็ด้วย  710,317,357 เสียง 
ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง             -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
 

ประธาน ขอให้ นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ ได้เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ให้ท่ีประชมุได้พิจารณา 
 

นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชมุว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควร เสนอ
ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี 9169 และ/หรือ นายสวุฒัน์ มณีกนกสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8134 และ/หรือ นางสาวอริสา ชมุวิสตูร ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 9393 แห่งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตาม
รายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้ มีอํานาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอ่ืนของ
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้ปฏิบติัหน้าท่ีแทนได้ ทัง้นี ้สํานกังานสอบบญัชี และ ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงักลา่วข้างต้น ไม่มี
ความสมัพนัธ์ และไม่มีสว่นได้เสีย กบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด และ 
กําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2562 เป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,080,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดหม่ืนบาทถ้วน) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมี
งานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจําปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณากําหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้สอบถามถงึค่าสอบบญัชีของปีท่ีผา่น (ปี61) 
 

นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้จงวา่ ในปีท่ีผา่นมา มีคา่สอบบญัชีอยูท่ี่ 1,1800,000 บาท และ ในปีนี ้
ทาง บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (“EY”) ได้เสนอราคามาท่ี 1,530,000 บาท ซึง่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปรียบเทียบราคา 
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และ ภารกิจตา่งๆ แล้ว อีกทัง้ทาง EY ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาเป็นเวลานานแล้ว เพ่ือให้เกิดความเปล่ียนแปลง และ ความ
โปร่งใส โดยจากเหตผุลท่ีกลา่วมา ทางคณะกรรมการตรวจสอบ จงึเหน็สมควรเสนอเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชีใหม่ 

 

และ เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 ของบริษัท และ กําหนด
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เหน็ด้วย  710,317,357 เสียง 
ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง             -0- เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30 
 

ประธาน มอบหมายให้ นายชยันรินทร์ สายรังษี ผู้ ทําหน้าท่ีดแูลการประชมุ ได้เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องให้ท่ีประชมุ
ได้พิจารณา 

 

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการท่ีได้มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 แห่ง
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั จงึทําให้บริษัทต้องมีการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 และ ข้อ30 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฏหมายท่ี
มีการแก้ไข โดยของข้อบงัคบั เดิม และ (ร่าง) ข้อบงัคบัใหม ่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 เดิม 

ข้อ 29  เม่ือใดก็ตามท่ีผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า  )1/5  (ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท  เข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั และ ระบเุหตผุลใน

การขอให้เรียกประชมุไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วคณะกรรมการต้องจดัให้ มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัขึน้ตามคํา
ขอของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วภายในหนึง่ )1 (เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือดงักลา่วจากผู้ ถือหุ้น  

 

ข้อ 30 เม่ือใดก็ตามท่ีผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า  )25  (คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10 ( ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั และ ระบุ
เหตผุลในการขอให้เรียกประชมุไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั
ขึน้ตามคําขอของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วภายในหนึง่ )1 (เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือดงักลา่วจากผู้ ถือหุ้น  

 

แก้ไขใหมเ่ป็นดงันี ้ 
ข้อ 29 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะ

เข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 30  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนั หรือ   ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัครบ
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กําหนดระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 29 ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทจะ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ครัง้ใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  35  ผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดั
ให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

ประธานได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
 

และ เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจดัการท่ีทําหน้าท่ีดแูลการประชมุได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึน้อีก 4 
ราย ทําให้จํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุในขณะนีเ้พิ่มขึน้เป็น 61 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 710,460,357 หุ้น 

 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้
บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคบั ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและ

เพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เหน็ด้วย  710,460,357 เสียง 
ไมเ่หน็ด้วย  -0- เสียง 
งดออกเสียง             -0- เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่ และเม่ือปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ อีก ประธาน ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือ แสดงความเหน็ 

 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามถงึ แผนงานในอนาคตของบริษัท และ ในปีท่ีแล้วมีการพดูวา่มีแนวโน้มในการท่ีจะขยายโรงงาน 
จงึขอถามความคืบหน้า รวมถงึ ขอให้ช่วย Update เร่ืองท่ีบริษัทลกูเข้าไปถือหุ้นใน TV Direct ด้วย วา่มีแนวทางอยา่งไร และ เหตใุดจงึ
ไมถื่อหุ้นในสดัสว่นท่ีมากกวา่นี ้ซึง่จะทําให้มีผลในเร่ืองของการบริหารด้วย 

 

นายพีรพล สวุรรณนภาศรี กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่ ในสว่นของเร่ีองการขยายโรงงานนัน้ ภายหลงัจากท่ีได้มีการประเมิน
สถานการณ์ และ เร่ืองของตลาด แล้ว เหน็วา่ ยงัไมคุ่้มคา่ในการลงทนุ จงึเก็บเงินลงทนุไว้ก่อน สว่นในการขยายในธุรกิจอ่ืน ทางบริษัทก็
ได้มีการ จดัตัง้ทีมทํางานขึน้มา เพ่ือศกึษา และ พยายามดอูยา่งรอบคอบวา่จะขยายไปยงัสว่นไหน  สําหรับเร่ืองท่ีบริษัทลกู ได้แก่ บริษัท 
แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) หรือ “GIFT” เข้าไปลงทนุใน TV Direct นัน้ เบือ้งต้นมีความต้องการท่ีจะเอาไว้เป็นช่องทางในการ
จดัจําหน่ายสินค้าก่อน  

 

นายพีรเจต สวุรรณนภาศรี กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า 
การลงทนุใน TV Direct ของ ทาง GIFT นัน้ เป็นการลงทนุเพ่ือให้ได้พนัธมิตร ไมไ่ด้เข้าไปครอบครอง หรือ ครอบงํา และ ในปีท่ีแล้ว งบ
การเงินของทาง TV Direct ไมไ่ด้ดีมาก การท่ีจะเข้าไปลงทนุเยอะอาจจะทําให้มีผลตอ่บริษัท ทัง้นี ้การท่ี เข้าไปลงทนุนัน้ ตัง้ใจท่ีจะให้เกิด
ความร่วมมือกนั หมายถงึ ถ้ามีธุรกิจหรือ กิจกรรมใด ท่ีทาง GIFT สามารถ ร่วมมือ กบัทาง TV Direct ได้  โดยในปีท่ีผา่นมา บริษัทมีเงิน
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เหลืออยูพ่อสมควร จงึหาช่องทางในการลงทนุ ซึง่ TV Direct เป็นช่องทางหนึง่ท่ีจะสนบัสนนุ เร่ืองการกระจายสินค้าให้กบับริษัท ทัง้นี ้ใน
การลงทนุนัน้ บริษัทไมไ่ด้ต้องการท่ีจะเข้าไปลงทนุในจํานวนมาก เน่ืองจาก บริษัทไมไ่ด้มีเงินเหลือมากสําหรับการลงทนุขนาดนัน้ และ
ต้องการท่ีจะกระจายความเส่ียงในการลงทนุมากกวา่ 

 

ประธาน ได้กลา่วเชิญชวนผู้ ถือหุ้นให้ซกัถาม และเม่ือปรากฏวา่ไมมี่ผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเหน็เพิ่มเติมอีก  
 

ประธาน ได้กลา่ว ปิดประชมุ ในเวลา 11.15 น.  และ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเสียสละเวลามาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ 
 
 

            ประธานที่ประชุม  
                         (นายพละ สุขเวช)     
  

 
 
 

      ผู้บันทกึการประชุม 

  (นางวราภรณ์ ทองโพธ์ิ) 




