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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีที่ 7 เมษายน 2565 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชมุ    

1. นายถริชยั       วุฒธิรรม    กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการบรษิทั 

2. นายวชิา       พูลวรลกัษณ ์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบรษิทั 

3. นายธนกร  ปลุเิวคนิทร ์  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

     และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายธนะชยั       สนัตชิยักูล  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

      และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. รศ. ดร. ณฐัชานนท ์  โกมทุพฒุพิงศ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. นายวชัรา   ตนัตรยิานนท ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

      และกรรมการตรวจสอบ  

7. นางสาวฐติาภสัร ์   อสิราพรพฒัน ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8. นายอภชิาต ิ   คงชยั  กรรมการ 

9. นายอภริกัษ ์   วาราชนนท ์  กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมายเหต:ุ  กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการท ัง้หมด 

    

เลขานุการบริษทั 

1. นางสาวฐติาภสัร ์  อสิราพรพฒัน ์ กรรมการ และรกัษาการเลขานุการบรษิทั 

 

ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวธติินนัท ์ แวน่แกว้ บรษิทั ไพรซ้วอรเ์ตอรเ์ฮา้สคูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

ท่ีปรกึษาทางการเงนิอสิระท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวสุวมิล  ศรโีสภาจติ บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

  

ท่ีปรกึษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวพรพไิล          โกศลประภา     บรษิทั กฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 

         และทาํหนา้ทีเ่ลขานุการการประชมุ ในครัง้น้ี 

2. นางสาวณชัชา                 ธนาพบูิลเศรษฐ ์    บรษิทั กฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั    

         

ผูบ้รหิารท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

 1.   นายสุรเชษฐ ์          อศัวเรอืงอนนัท ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 



 

- 2 - 

 

 2. นางสาวสุวมิล           แซ่ลิม่ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ก่อนเริ่มประชมุ 

            เลขานุการการประชุม แถลงว่า ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ที่มกีารแพร่ระบาด

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้ือหุน้ รวมถึงผูท้ี่มส่ีวนร่วมในการจดัประชุม  ดงันัน้    

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรค บริษทัฯ จึงไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และกฎหมาย กฎระเบียบ    

อืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 โดย ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธิเขา้ประชุมหรือวนั Record Date ในวนัที ่2 มนีาคม 2565 ที่ผ่านมา มผูีม้สีทิธิเขา้ร่วม

ประชุมท ัง้สิ้น 1,027 ราย รวมจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายแลว้ท ัง้สิ้น 1,300,119,176 หุน้ โดยการประชุมคร ัง้น้ีมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

จาํนวน 25 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้58,937,628 หุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจาํนวน 2 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,202,130,489 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้เขา้ร่วม

ประชมุท ัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 27 ราย และรวมจาํนวนหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนจาํนวน 1,261,068,117  

หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 96.9963 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ซึ่งตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ที่กาํหนดใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้ 

ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหุีน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของ

จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทัจงึครบเป็นองคป์ระชมุ ดงันัน้ จากจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และจาํนวนหุน้ดงักลา่ว จงึ

ถอืวา่ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

 เลขานุการการประชมุแนะนาํกรรมการ ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชมุ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ชญิผูส้อบบญัช ีจากบริษทั ไพรซ้วอร์

เตอรเ์ฮา้สคูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระจาก บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และทีป่รึกษา

กฎหมาย บริษทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จาํกดั เขา้ร่วมประชุม โดยในการประชุมคร ัง้น้ี บริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูจ้ดัเตรียมระบบการประชุม พรอ้มทาํการตรวจสอบการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้และตรวจนบัผลคะแนนเสยีง

ร่วมกบันางสาวณชัชา ธนาพบูิลเศรษฐ ์เพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

 

เริ่มประชมุเวลา 10.00 นาฬกิา 

นายถริชยั วุฒธิรรม ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการอสิระ ทาํหนา้ทีป่ระธานกลา่วเปิดการประชมุ และกลา่วตอ้นรบั 

ผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง จงึขอใหน้างสาวพรพไิล โกศลประภา 

เลขานุการการประชมุ เป็นผูช้ี้แจงถงึวาระการประชมุและวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ใหท่้านผูถ้อืหุน้ทราบ ดงัน้ี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องที่ผูถ้อืหุน้เห็นว่าสมควรบรรจุใน

วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ี รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและส่งคาํถามเกี่ยวกบัวาระการประชุม

เป็นการล่วงหนา้ตั้งแต่วนัที่  29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่  31 มกราคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.mpictures.co.th และ 

www.set.or.th ปรากฏวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

1.  การออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้สาํหรบัการ

ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในวาระใด จะไม่มสีทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ โดยการประชมุคร ัง้น้ีมวีาระทีต่อ้งพจิารณา 

2 วาระ โดยวาระที่ 1 ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

สาํหรบัวาระที่ 2 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมตัิไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมน่บัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี อย่างไรก็ตาม ในการประชมุคร ัง้น้ีไมม่ผูีถ้อืหุน้ท่านใดมส่ีวนไดเ้สยี  
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3. ในการออกเสยีงลงคะแนน เลขานุการฯ จะขอใหผู้ถ้อืหุน้ทาํการเลอืกวาระที่ตอ้งการ จากนัน้ ระบบจะแสดงปุ่ มการ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

(1) ปุ่มสเีขยีว “เหน็ดว้ย (Approve)”  

(2) ปุ่มสแีดง “ไมเ่หน็ดว้ย (Disapprove)”  

(3) ปุ่มสสีม้ “งดออกเสยีง (Abstain)” 

(4) ปุ่มสฟ้ีา “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สุด (Cancel)”  

โดยการนบัคะแนนเสยีงจะนบัเฉพาะผูถ้อืหุน้ที่ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสยีงในแต่ละระเบยีบ

วาระเท่าน ้นั จากนัน้จะนาํคะแนนเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีง หรือมสีทิธิออก

เสยีงแลว้แต่กรณี ส่วนทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ ๆ  

4.  ในการลงคะแนนเสยีงผ่านระบบ Inventech Connect หากผูถ้อืหุน้ทาํการเลอืก “ยกเลกิออกเสยีงลงคะแนนล่าสุด” 

หรือไม่ออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใด ๆ ก็ตาม บริษทัฯ จะถอืว่าเป็นการลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ยกบัระเบยีบวาระนัน้ ๆ โดยการ

ออกเสยีงลงคะแนนสามารถทาํการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนนเสยีง 

5. กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุ สามารถเลอืก “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกด “ออกจากการประชมุ” ซึง่หากผูถ้อื

หุน้ออกจากการประชมุ ระบบจะนาํคะแนนเสยีงออกจากการประชมุในระเบยีบวาระ 

ทัง้น้ี จาํนวนผูถ้ือหุน้และคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูท้ี่มาประชุมบางท่านออกจากการ

ประชมุ 

6. เลขานุการทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้รียนใหท้ีป่ระชมุทราบถงึผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสยีงทีน่บัได ้

จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ประชมุท ัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของ 

ผูเ้ขา้ประชมุลา่สุดในวาระนัน้ ๆ 

7. สาํหรบัการซกัถามระหว่างการประชุม และก่อนเปิดใหล้งมติ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามใน

ประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละระเบยีบวาระ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชมุที่ประสงคจ์ะสอบถาม สามารถทาํได ้ผ่านเมนู Q&A โดยพมิพช์ื่อ-นามสกุล

และขอ้ซกัถามในแถบเมนู Q&A แลว้กดส่งคาํถามเขา้มาในระบบ โดยบริษทัฯ จะตอบคาํถามในหอ้งประชมุในวาระที่เกี่ยวขอ้งกบัคาํถาม

นัน้ ๆ สาํหรบัคาํถามที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัวาระ บริษทัฯ จะนาํไปตอบในวาระอื่น ๆ  อย่างไรก็ด ีหากมจีาํนวนคาํถามที่ถูกส่งเขา้มาจาํนวนมาก 

บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการพจิารณาคดัเลอืกคาํถามทีจ่ะตอบในหอ้งประชุมตามความเหมาะสม สาํหรบัคาํถามอื่น ๆ บริษทัฯ จะติดต่อผูถ้อื

หุน้เพือ่ตอบคาํถามจนครบถว้น พรอ้มท ัง้แสดงคาํถามและคาํตอบไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ

ประชมุดงัต่อไปน้ี  

 

วาระท่ี 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี  8 เมษายน 2564 

 ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 เมื่อวนัที่  8 เมษายน 2564 บริษทัได ้

จดัทาํรายงานการประชมุและจดัส่งสาํเนารายงานการประชมุดงักล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ตามทีก่ฎหมายกาํหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัที่ www.mpictures.co.th แลว้ ซึ่งคณะกรรมการไดท้าํ

การตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมดงักล่าวก่อนยื่นต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เห็นว่าถูกตอ้ง

ตามทีท่ีป่ระชมุไดม้มีติไวทุ้กประการ คณะกรรมการจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 

ตามสาํเนาทีส่่งแก่ผูถ้อืหุน้ตามเอกสารแนบหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 
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 มติท่ีประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ดงัน้ี      

เหน็ดว้ย จาํนวน 1,261,068,117 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 

ประธานใหน้ายสุรเชษ อศัวเรืองอนนัต ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564   ใหท้ี่

ประชมุทราบ 

นายสุรเชษ อศัวเรืองอนนัต ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ใหท้ี่ประชุมทราบตาม

รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้แลว้ 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อิสราพรพฒัน ์กรรมการและรกัษาการเลขานุการบริษทั เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินการของบริษทั

เกี่ยวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

นางสาวฐติาภสัร ์อิสราพรพฒัน์ รายงานใหท้ี่ประชุมทราบถึงผลการดาํเนินการของบริษทัเกี่ยวกบัการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

บริษทัอยู่ระหว่างเตรียมความพรอ้มในการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand's 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ก่อน

การเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัเพือ่พจิารณาอนุมตัิเขา้ร่วมโครงการ CAC ต่อไป ท ัง้น้ี บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิของสภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย และเครือข่ายหุน้ส่วนตา้นทุจริตเพือ่ประเทศไทย สถาบนัไทยพฒัน ์ซึง่ท ัง้สององคก์รเป็นเครือข่ายของแนวร่วมปฏบิตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 

 เมือ่จบการรายงานผลการดาํเนินการของบรษิทัเกี่ยวกบัการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เติม เมือ่

ไมม่ผูีใ้ดสอบถาม ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุวา่วาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมติังบการเงนิ ประจาํปี 2564 สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์กรรมการและรกัษาการเลขานุการบริษทั รายงานสาระสาํคญัจากงบการเงนิประจาํปี 2564

สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นแบบไม่มเีงือ่นไขว่า งบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทัง้นัี งบการเงนิดงักลา่วไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามรายละเอยีดที่ได ้

ส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่สรุปดงัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

ฐานะการเงนิ ปี 2564 

สนิทรพัย ์ 682,096,685 

หน้ีสนิ 247,606,394 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 434,490,291 

 (หน่วย: บาท) 

ผลการดําเนินงาน ปี 2564 

รายได ้ 159,966,445 
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ขาดทนุสุทธิ (20,798,539) 

ขาดทนุต่อหุน้ (0.02) 
 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชุมสอบถามเพิม่เติม เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานไดข้อใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิ ประจาํปี 2564 

สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิงบการเงนิประจาํปี 2564 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ตามที่เสนอ โดยม ี 

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จาํนวน 1,261,068,117 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมติังดจา่ยเงนิปนัผลและงดการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย  

ประธานใหน้างสาวฐิตาภสัร ์อิสราพรพฒัน์ กรรมการและรกัษาการเลขานุการบริษทั ชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2564       

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากผลประกอบการประจาํปี 2564 ของบริษทัมผีลขาดทุน บริษทัจึง

ขออนุมตัิงดการจ่ายเงนิปนัผล และงดการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบญัญตัิ

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที่ 37 ซึ่งกาํหนดหา้มมิใหจ่้ายเงนิปนัผลจาก    

เงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิกาํไร 

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปนัผลและ 

งดการจดัสรรกาํไรสุทธเิป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

 

 มติท่ีประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิดจ่ายเงนิปนัผลและงดการจดัสรรกาํไรสุทธเิป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

เหน็ดว้ย จาํนวน 1,261,068,117 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระใหท้ี่

ประชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชุม แจง้ว่าตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 14 ไดก้ําหนดใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสามของ

คณะกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และกรรมการทีจ่ะหมดวาระลงในปีน้ีจะมจีาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายวชิา  พูลวรลกัษณ ์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบรษิทั 

2. นายธนะชยั  สนัตชิยักูล           กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายอภชิาต ิ  คงชยั กรรมการ  

ทัง้น้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพือ่พจิารณาเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษทัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2565 ตัง้แต่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 แต่ไมม่ผูีถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื่อมายงับรษิทั 

ในการน้ี คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า กรรมการท ัง้ 3 ท่านดงักล่าวเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ ์

รวมทัง้ไดป้ฏบิตัิหนา้ที่ของตนดว้ยดเีสมอมา นอกจากน้ี กรรมการท่านที่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระทุกท่านเป็นผูท้ี่

ไดร้บัการพจิารณาแลว้ว่ามคุีณสมบตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์สามารถใหค้วามเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการจึงไดม้ีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ใหแ้ต่งตัง้

กรรมการที่ครบวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง ทัง้น้ี เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระน้ีไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอื

เชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี บริษทัไดใ้หผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธิเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศ

คะแนน จะประกาศทลีะรายชื่อเรยีงตามลาํดบั 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไมม่ผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินวาระน้ี 

 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลอืกตัง้

กรรมการท ัง้ 3 ท่าน คอื นายวชิา  พูลวรลกัษณ์ นายธนะชยั  สนัติชยักูล  และนายอภชิาต ิ  คงชยั เป็นกรรมการของบรษิทั ตามทีเ่สนอต่อที่

ประชมุ ดงัน้ี 

(1) นายวชิา  พูลวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จาํนวน 1,261,068,117 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

(2) นายธนะชยั  สนัตชิยักูล  ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จาํนวน 1,261,068,108 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9999 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 9 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

(3) นายอภชิาต ิ  คงชยั ดว้ยคะแนนเสยีง 

 

 

 

 

 
  

  ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 

 

เหน็ดว้ย จาํนวน 1,261,068,117 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
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วาระท่ี 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนและเบ้ียประชมุสาํหรบักรรมการประจาํปี 2565 

ประธานไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรบักรรมการประจําปี 2565 น้ี 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาโดยกล ัน่กรองอย่างละเอยีด เพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัหนา้ที่ และความรบัผดิชอบของกรรมการ 

และไดเ้ทยีบเคยีงกบัค่าตอบแทนของกรรมการในบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบธุรกจิประเภทเดยีวกนั  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณ์และเศรษฐกิจในปี 2565 คาดว่าจะปรบัตวักลบัมาดีขึ้นเมื่อเทียบกบัปี 2563 และ 2564 

รวมทัง้บริษทัไดป้รบัเปลีย่นรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจ การจดัหารายได ้และการปรบัโครงสรา้งการดาํเนินงานของบริษทัที่มปีระสทิธิภาพ

มากขึ้น คณะกรรมการบริษทัจงึมมีติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชดุย่อยอื่นของบริษทัสาํหรบัปี 2565 

โดยกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการดงักลา่วเป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 2,200,000 บาท  

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์กรรมการและรกัษาการเลขานุการบริษทั เป็นผูร้ายงานรายละเอยีดโดยเปรียบเทยีบ

ขอ้มลูของปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ต่อท่านผูถ้อืหุน้ รายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 

 

รายการค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 

ค่าเบี้ยประชมุต่อครัง้ทีม่าประชมุ 10,000 10,000 3,000 3,000 5,000 
 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 

     

ประธานกรรมการบรษิทั 140,000 140,000 42,000 42,000 140,000 

รองประธานกรรมการบรษิทั 110,000 110,000 33,000 33,000 110,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 110,000 110,000 33,000 33,000 110,000 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง - - - - 110,000 

กรรมการ และ/หรอื กรรมการบรหิาร 85,000 85,000 25,500 25,500 80,000 

รวมค่าเบ้ียประชมุและค่าตอบแทนกรรมการ 2,200,000 2,200,000 660,000 660,000 2,200,000 

 
 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เติม เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนและ

เบี้ยประชมุสาํหรบักรรมการประจาํปี 2565 ตามทีเ่สนอ 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2565 จาํนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท 

ตามทีเ่สนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี    

เหน็ดว้ย จาํนวน 1,261,068,117 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีบริษทัประจาํปี 2565 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุแจง้วา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ที่ 32 ซึ่งกําหนดใหเ้ป็นอํานาจของที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัในทุกปี สําหรบัปี 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการทาํการเสนอใหท้ี่ประชุมแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพรซ้วอรเ์ตอรเ์ฮา้สคู

เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ไดแ้ก่  

1. นางสาวธตินินัท ์แวน่แกว้        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่9432 

2.  นางสาวสกณุา แยม้สกลุ         ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4906 

3.  นางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7358 

เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทั โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมอีาํนาจในการดาํเนินการตรวจสอบและ   

ลงนามรบัรองงบการเงนิดงักล่าว ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์   

เอบเีอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้

ทัง้นี้ ในการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชน้ีี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลการปฏบิตังิานและความเป็นอสิระ ค่าสอบ

บญัชี คุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดเป็นเกณฑ ์    

ในการตดัสนิใจ 

นอกจากน้ี บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธ์

และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมผีลกระทบต่อ  

การปฏบิตัิหนา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใดรายละเอยีดขอ้มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งเป็นไปตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และ

เอกสารแนบ ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทกุท่านแลว้ 

จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณากาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 1,900,000 บาท และ

รบัทราบค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยเป็นเงนิจาํนวนไม่เกิน 1,210,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2565   

เป็นจาํนวนเงนิรวมไม่เกิน 3,110,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรวมสาํหรบัการจดัทาํงบการเงนิของบริษทัและงบการเงนิรวมรายละเอยีด

ปรากฏตามเอกสารแนบในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิ่มเติม เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจาํปี 2565 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้ บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังาน

สอบบญัชขีองบริษทั และบริษทัย่อย ประจาํปี 2565 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงตามรายชื่อต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและ

แสดงความคดิเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัประจาํปี 2565 

1. นางสาวธตินินัท ์แวน่แกว้  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่9432  

2.  นางสาวสกณุา แยม้สกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4906 

3.  นางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7358    
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โดยกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับรษิทัประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กิน 1,900,000 บาท และรบัทราบค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย

ประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 1,210,000 บาท รวมค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิรวมไมเ่กิน 

3,110,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จาํนวน 1,261,068,117 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาวาระอืน่ๆ 

เมือ่สิ้นสุดการประชมุในวาระที่ 7 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชมุ

เพือ่พจิารณาอกีหรอืไม ่ 

- ไมม่กีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ - 

จากนัน้ ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่ มขีอ้คดิเหน็หรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

เมือ่ไมม่ผูีใ้ดมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม หรอืเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธานจงึเสนอปิดประชมุเวลา 10.50 นาฬกิา 

 

 

 

  

(นายถริชยั วุฒธิรรม)        

       ประธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานทีป่ระชมุ 
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