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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีที่ 8 เมษายน 2564 

ณ โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน ช ัน้ที่ 5 โรงที่ 5 

เลขที่ 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 

 

กรรมการที่เขา้ร่วมประชมุ    

1. นายถริชยั      วุฒธิรรม   กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการบรษิทั 

2. นายวชิา      พูลวรลกัษณ ์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบรษิทั 

3. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

4. นายธนะชยั      สนัตชิยักูล กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. รศ. ดร. ณฐัชานนท ์ โกมทุพฒุพิงศ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นายวชัรา  ตนัตรยิานนท ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ  

7. นางสาวฐติาภสัร ์  อสิราพรพฒัน ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8. นายอภชิาต ิ  คงชยั  กรรมการ 

9. นายอภริกัษ ์  วาราชนนท ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมายเหต:ุ   -กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการท ัง้หมด 

   -บรษิทัไม่มคีณะกรรมการชดุย่อยอืน่ 

 

เลขานุการบริษทั 

1. นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ รกัษาการเลขานุการบรษิทั 

 

ผูส้อบบญัชี 

1. นางสาวสกณุา แยม้สกลุ บรษิทั ไพรซ้วอรเ์ตอรเ์ฮา้สคูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวพรพไิล โกศลประภา บรษิทั กฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

2. นางสาวดวงพนมพร  ชูพกิลุชยั บรษิทั กฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

 

ผูบ้ริหาร 

 1.   นายพรชยั ว่องศรอีมุดมพร ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายภาพยนตรไ์ทยและภาพยนตรต่์างประเทศ 

 2. นางสาวสุวมิล แซ่ลิม่ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 

เลขานุการการประชมุ 

1. นางสาวพรพไิล โกศลประภา  
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เริ่มประชมุเวลา 10.00 นาฬกิา 

            เลขานุการการประชมุ แถลงว่า ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิเขา้ประชมุหรอืวนั Record Date ในวนัที ่1 มนีาคม 2564 

ทีผ่่านมา มผูีม้สีทิธิเขา้ร่วมประชมุท ัง้สิ้น 1,026 ราย รวมจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายแลว้ท ัง้สิ้น 1,300,119,176 หุน้ โดยการประชุมคร ัง้นี้มผูีถ้อืหุน้

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 9 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้16,737 หุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 23 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,245,362,885 หุน้ 

รวมผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมท ัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 32 ราย และรวมจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน

จ านวน 1,245,379,622 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 95.7896 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่าครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทั ขอ้ 30 ทีก่  าหนดใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้ง

มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั 

 เลขานุการการประชมุแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชมุ นอกจากนี้บรษิทัยงัไดเ้ชญิผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์

เฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั และที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั โดยในการประชุมคร ัง้นี้            

บริษทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ร่วมกบันางสาวดวงพนมพร ชูพกิุลชยั ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษทั ส  านกักฎหมาย

สากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั จะท าหนา้ทีต่รวจสอบการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้และตรวจสอบการลงคะแนน  

นายถริชยั วุฒธิรรม ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ ท าหนา้ทีป่ระธานกลา่วเปิดการประชมุ และกลา่วตอ้นรบั 

ผูถ้อืหุน้ทกุท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง จงึขอใหน้างสาวดวงพนมพร ชูพกิลุชยั 

ชี้แจงถงึวาระการประชมุและการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงันี้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องที่ผูถ้อืหุน้เหน็ว่าสมควรบรรจใุน

วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้  รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการและส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุม

เป็นการล่วงหน ้าต ั้งแต่วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.mpictures.co.th และ 

www.set.or.th ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  

 หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดงันี้ 

1.  การออกเสียงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหผู้ถ้ือหุน้มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ส  าหรบัการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2.  หากผูถ้อืหุน้ใดประสงคจ์ะซกัถามหรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารชี้แจงเพิม่เตมิในประเด็นใด ขอใหเ้ขยีนค าถามลงใน

กระดาษแลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ที ่ในการประชมุคร ัง้นี้ ไม่ไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนใหก้บัผูถ้อืหุน้ เพือ่ลดการสมัผสัสิง่ของร่วมกนัและเพือ่เป็นการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรรมการจะตอบค าถามเมือ่น าเสนอจบในแต่ละวาระหรือเมือ่พจิารณา

ครบทกุวาระแลว้ 

3.  เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาอนัมค่ีาของทกุท่าน ประธานจะเรยีนถามในทกุ ๆ วาระว่าจะมผูีใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสยีงหรอืไม่ 

ถา้ไม่มผูีใ้ดคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ประธานจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่า ทกุท่านมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัติามที่ประธานเสนอ แต่ถา้มผูีใ้ดคดัคา้น

หรือประสงคจ์ะงดออกเสยีง ประธานจะขอใหท้่านทีป่ระสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกใหใ้นขณะที่

ลงทะเบยีนโดยกาเครื่องหมายถูก  ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในช่องที่ท่านตอ้งการในบตัรลงคะแนนเสยีงทีแ่จกใหไ้ปและขอใหท้่านชูมอืขึ้น

เพือ่ใหพ้นกังานของบรษิทัไปเก็บบตัรเพือ่มานบัคะแนน ส าหรบัท่านทีไ่ม่คดัคา้นหรือไม่งดออกเสยีงจะถอืว่าท่านอนุมตัติามวาระทีเ่สนอและ

ไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนบรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยและ/หรืองดออกเสยีงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงท ัง้หมดที่

เขา้ร่วมประชมุหรอืออกเสยีงลงคะแนน เพือ่สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษิทัไดท้  าการรวบรวมและบนัทกึคะแนนไวใ้นคอมพวิเตอรแ์ลว้ 

ท่านทีร่บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี และส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะแต่ไม่ไดร้ะบถุงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 

ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวธิกีารทีแ่จง้ไปแลว้ดว้ย 
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4.  เลขานุการการประชุมจะเป็นผูเ้รียนใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสยีงทีน่บัไดจ้ะ

เป็นคะแนนเสยีงทีร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมท ัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของ     

ผูเ้ขา้ประชมุลา่สุดในวาระนัน้ๆ 

5.  มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้ ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

- วาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่7 และวาระที ่8 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมด

ของ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- วาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจงึไม่ตอ้งลงมต ิ

- วาระที ่5 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที ่13  

- วาระที ่6 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ  

 เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้ ประธานจึงไดด้  าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ

ประชมุดงัต่อไปนี้  

 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563  

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2563 บรษิทัได ้

จดัท  ารายงานการประชุมและจดัส่งส  าเนารายงานการประชมุดงักล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัที ่www.mpictures.co.th แลว้ ซึ่งคณะกรรมการไดท้  า

การตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมดงักล่าวก่อนยื่นต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เหน็ว่าถูกตอ้ง

ตามทีท่ีป่ระชมุไดม้มีตไิวท้กุประการ คณะกรรมการจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

ตามส าเนาทีส่่งแก่ผูถ้อืหุน้ตามเอกสารแนบหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

 

 มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ดงันี้      

เหน็ดว้ย จ านวน 1,245,379,736 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

ประธานใหน้ายธนกร ปลุเิวคินทร ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563   

ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

นายธนกร ปลุเิวคินทร ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ใหท้ีป่ระชุมทราบ

ตามรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้แลว้ 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายการเงนิและบญัช ีเป็นผูร้ายงานผลการด าเนินการของ

บรษิทัเกี่ยวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
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นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์กรรมการและรกัษาการเลขานุการบรษิทั รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผลการด าเนินการของบรษิทั

เกี่ยวกบัการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ว่าบริษทัอยู่ระหว่างเตรียมความพรอ้มในการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย     

ในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยจะเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัเพือ่พจิารณาอนุมตัเิขา้ร่วมโครงการ CAC ต่อไป ท ัง้นี้  บริษทั

ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และเครือข่ายหุน้ส่วนตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย สถาบนัไทยพฒัน์  ซึ่งท ัง้สอง

องคก์รเป็นเครือข่ายของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  (Thailand's Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC)  

 เมือ่จบการรายงานผลการด าเนินการของบรษิทัเกี่ยวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่

ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่าวาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2563 สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์กรรมการและรกัษาการเลขานุการบริษทั รายงานสาระส าคญัจากงบการเงนิประจ าปี 2563 

สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบรษิทัแลว้ ตามรายละเอยีดทีไ่ดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่สรุปดงันี้ 
 

 (หน่วย: บาท) 

ฐานะการเงนิ ปี 2563 

สนิทรพัย ์ 750,427,709 

หนี้สนิ 296,837,565 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 453,590,114 

 (หน่วย: บาท) 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

รายได ้ 287,050,088 

ขาดทนุสุทธ ิ (64,380,958) 

ขาดทนุต่อหุน้ (0.05) 
 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2563 

สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2563 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีเ่สนอ โดยม ี 

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 1,245,380,936 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตังิดจา่ยเงนิปนัผลและงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย  

ประธานใหน้างสาวฐิตาภสัร ์อิสราพรพฒัน์ กรรมการและรกัษาการเลขานุการบริษทั ชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2563       

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการประจ าปี 2563 ของบรษิทัมผีลขาดทนุ บริษทัจงึ

ขออนุมตัิงดการจ่ายเงนิปนัผล และงดการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส  ารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบญัญตัิ

บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที่ 37 ซึ่งก าหนดหา้มมิใหจ่้ายเงนิปนัผลจาก    

เงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชุมสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปนัผลและ 

งดการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิส  ารองตามกฎหมาย 

 

 มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิดจ่ายเงนิปนัผลและงดการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิส  ารองตามกฎหมาย 

เหน็ดว้ย จ านวน 1,245,381,136 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใหท้ี่

ประชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชุม แจง้ว่าตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 14 ไดก้ าหนดใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามของ

คณะกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และกรรมการทีจ่ะหมดวาระลงในปีนี้จะมจี  านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์             กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

2. รศ.ดร.ณฐัชานนท ์โกมทุพฒุพิงศ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายอภริกัษ ์วาราชนนท ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ท ัง้นี้  บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบคุคลเพือ่พจิารณาเขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2564 ต ัง้แต่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 แต่ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื่อมายงับรษิทั 

ในการนี้  คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่า กรรมการท ัง้ 3 ท่านดงักล่าวเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ 

รวมท ัง้ไดป้ฏบิตัหินา้ทีข่องตนดว้ยดเีสมอมา นอกจากนี้  กรรมการท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอสิระทกุท่านเป็นผูท้ี่

ไดร้บัการพจิารณาแลว้ว่ามคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์สามารถใหค้วามเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการจึงไดม้ีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งต ัง้

กรรมการทีค่รบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ท ัง้นี้  เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระนี้ ไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอื

เชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี บริษทัไดจ้ดับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิเลอืกกรรมการ

เป็นรายบคุคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทลีะรายชื่อเรยีงตามล  าดบั 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี้ 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เลอืกต ัง้

กรรมการท ัง้ 3 ท่าน คือ นายธนกร ปุลเิวคินทร ์รศ.ดร.ณฐัชานนท ์โกมทุพฒุิพงศ์ และนายอภิรกัษ ์วาราชนนท ์เป็นกรรมการของบริษทั 

ตามทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุ ดงันี้ 

(1) นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 1,245,389,051 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

(2) รศ.ดร.ณฐัชานนท ์ โกมทุพฒุพิงศ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 1,245,389,051 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

(3) นายอภริกัษ ์วาราชนนท ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

 

 

 

 

 
  

  ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนและเบี้ยประชมุส าหรบักรรมการประจ าปี 2564 

ประธานไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมส าหรบักรรมการประจ าปี  2564 นี้ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาโดยกล ัน่กรองอย่างละเอยีด เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัหนา้ที่ และความรบัผดิชอบของกรรมการ 

และไดเ้ทยีบเคยีงกบัค่าตอบแทนของกรรมการในบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบธุรกจิประเภทเดยีวกนั  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ของบริษทั และเพือ่เป็นการแบ่งเบาภาระบางส่วนของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจงึไดพ้จิารณาปรบัลดค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุส  าหรบั

กรรมการประจ าปี 2564 และใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ใหพ้ิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยก าหนดวงเงนิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการดงักลา่วเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 660,000 บาท  

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์กรรมการและรกัษาการเลขานุการบริษทั เป็นผูร้ายงานรายละเอยีดโดยเปรียบเทยีบ

ขอ้มลูของปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ต่อท่านผูถ้อืหุน้ รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

                                                                                                 (หน่วย/บาท) 

       รายการคา่ตอบแทน        ปี 2562       ปี 2563 ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 

คา่เบี้ยประชมุตอ่คร ัง้ที่มาประชมุ 10,000.00 3,000.00 3,000.00 

คา่ตอบแทนกรรมการรายปี 

ประธานกรรมการบรษิทั     140,000.00     42,000.00     42,000.00 

รองประธานกรรมการบริษทั       110,000.00       33,000.00       33,000.00 

เหน็ดว้ย จ านวน 1,245,389,051 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
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ประธานกรรมการตรวจสอบ       110,000.00       33,000.00       33,000.00 

กรรมการทา่นอืน่ๆ       85,000.00       25,500.00       25,500.00 

รวมวงเงนิ  2,000,000.00    660,000.00    660,000.00 
 

ประธานใหท้ีป่ระชุมสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนและ

เบี้ยประชมุส  าหรบักรรมการประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2564 จ านวนไม่เกนิ 660,000 บาท ตามที่

เสนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้    

เหน็ดว้ย จ านวน 1,245,389,051 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีบริษทัประจ าปี 2564 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุแจง้ว่า ตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ที่ 32 ซึ่งก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทัในทุกปี  ส  าหรบัปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการท าการเสนอใหท้ี่ประชุมแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพรซ้วอรเ์ตอรเ์ฮา้สคู

เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ไดแ้ก่  

1. นางสาวธตินินัท ์แว่นแกว้  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432  

2.  นางสาวสกณุา แยม้สกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 

3.  นางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทั โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมอี  านาจในการด าเนินการตรวจสอบและ   

ลงนามรบัรองงบการเงนิดงักล่าว ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์   

เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

ท ัง้นี้ ในการพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชนีี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลการปฏบิตังิานและความเป็นอสิระ ค่าสอบ

บญัชี คุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดเป็นเกณฑ ์    

ในการตดัสนิใจ 

นอกจากนี้  บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธ์

และ/หรือส่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลด ังกล่าวในลกัษณะที่จะมผีลกระทบต่อ  

การปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใดรายละเอยีดขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นไปตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และ

เอกสารแนบ ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทกุท่านแลว้ 

จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 2,350,000 บาท และ

รบัทราบค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยเป็นเงนิจ านวนไม่เกิน 1,440,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2564   

เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกิน 3,790,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรวมส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบริษทัและงบการเงนิรวมรายละเอยีด

ปรากฏตามเอกสารแนบในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
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ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจ าปี 2564 

 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารแต่งต ัง้ บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังาน

สอบบญัชีของบริษทั และบริษทัย่อย ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ

แสดงความคดิเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัประจ าปี 2564 

1. นางสาวธตินินัท ์แว่นแกว้  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432  

2.  นางสาวสกณุา แยม้สกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 

3.  นางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358    

โดยก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบับริษทัประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,350,000 บาท และรบัทราบค่าสอบบญัชีของบรษิทัย่อย

ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,440,000 บาท รวมค่าสอบบญัชขีองบริษทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกิน 

3,790,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 1,245,389,051 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารโอนสว่นเกนิจากการลดมูลคา่หุน้เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษทั 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์กรรมการและรกัษาการเลขานุการบรษิทั ชี้แจงรายละเอยีดการใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

 นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์แจง้ว่า ตามทีป่รากฏในงบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สิ้นสุด ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ  จ านวน 740,450,369 บาท และในงบการเงินรวม จ านวน 

669,048,565 บาท จึงเห็นสมควรใหโ้อนส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุน้เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัจ านวน 387,835,695 บาท    

ซึ่งภายหลงัจากการโอนส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุน้เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมดงักล่าวขา้งตน้แลว้  บริษทัจะมผีลขาดทนุสะสมคงเหลอื  

ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ จ านวน 352,614,674 บาท และในงบการเงนิรวม จ านวน 281,212,870 บาท อย่างไรก็ตามการโอนส่วนเกิน  

จากการลดมลูค่าหุน้เพือ่ชดเชยผลขาดทนุสะสมในคร ัง้นี้  จะไม่ส่งผลกระทบใหม้กีารเปลีย่นแปลงต่อมลูค่าส่วนของผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด  

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัิการโอนส่วนเกนิจากการ

ลดมลูค่าหุน้เพือ่ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิทัตามทีเ่สนอ 

 

มติที่ประชมุ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารโอนส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุน้เพือ่ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้

ลงคะแนนเสยีงดงันี้    

เหน็ดว้ย จ านวน 1,245,389,351 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พจิารณาวาระอืน่ๆ 

เมือ่สิ้นสุดการประชุมในวาระที ่8 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ระชุม

เพือ่พจิารณาอกีหรอืไม่  

- ไม่มกีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ - 

จากนัน้ ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุว่า มขีอ้คดิเหน็หรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม่  

นางสาวสพุตัรา สทิธิชยั ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามดงันี้ 

ในกรณีทีโ่ควดิระบาดระลอกที ่3 นี้ บรษิทัมมีาตรการรบัมอื หรอืวธิกีารป้องกนัการแพร่ระบาดนี้อย่างไร 

 ประธานขอใหน้ายธนกร ปลุเิวคนิทร ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารชี้แจง 

 นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

 บรษิทัมมีาตรการคุมเขม้ความสะอาดและปลอดภยั โดยการคดักรองดว้ยการตรวจวดัอณุหภูม ิใหใ้ส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา  

ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์และท าความสะอาดพื้นทีท่กุจดุในส านกังาน เพือ่สรา้งความปลอดภยัใหม้ากทีสุ่ด  

เมือ่ไม่มผูีใ้ดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ หรอืเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธานจงึเสนอปิดประชมุเวลา 10.45 นาฬกิา 

 

  

(นายถริชยั วุฒธิรรม)        

       ประธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานทีป่ระชมุ 


