
สิ่งที่สง่มาด้วย 1 

  

 
1 

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) 
 

 
วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการบริษัท 
4. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการบริษัท 
5. นายเนล เวนน์ ทอมบ์สัน กรรมการบริษัท 
6. นายคมกริช ศิริรัตน์  กรรมการบริษัท 
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซ่ึงเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในคร้ังน้ีครบทั้ง 9 
ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 
 
ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
2. นางสาวขจี ธนัชปัญเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด  
 
เริ่มการประชุม  
  นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้
มอบหมายให้  คุณชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ร่วมกับ คุณณณฐ สอนสะอาด เลขานุการ
บริษัท (“เลขานุการฯ”)  เป็นผู้ด าเนินการประชุม และช้ีแจงรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงด าเนินการ
เก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น  
 เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 200 
หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 26  ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 692,116,894หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 28  ราย นับจ านวนหุ้นได้ 692,117,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.5481 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว 
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ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม  ทั้งน้ี 
ภายหลังจากเปิดประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  

 
 จากน้ัน เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงเก่ียวกับมาตรการและแนวปฏบิัติส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคโควิด-19”) โดยบริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ
กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์ที่จะเข้าประชุมด้วยตัวเองจะมีมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สรุปได้ ดังน้ี  
 (1) การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค   
 (2) การด าเนินการตามมาตรการระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยจัดที่น่ังในห้องประชุมให้มี
ระยะห่างประมาณ 1.5 เมตร ตามประกาศของกรุงเทพมหานครจึงท าให้ที่น่ังในห้องประชุมมีจ ากัด ทั้งน้ี บริษัทไม่มี
พื้นที่ส าหรับผู้ติดตาม เม่ือที่น่ังเต็มแล้วผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังจะไม่สามารถเข้ามาในห้องประชุมได้  
 (3) บริษัทได้ท าความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไวเ้พื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 (4) ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม  
 (5) บริษัทงดให้บริการอาหาร เคร่ืองดื่ม และของว่าง รวมถึงงดการแจกรูปเล่มของรายงานประจ าปี 2563
รวมถึงหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของบริษัทแทน 
เพื่อเป็นการลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
 
 นอกจากน้ี ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะใช้ไมโครโฟน บริษัทได้จัดเตรียมกระดาษและดินสอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
เขียนค าถามส่งมายังพนักงานของบริษัทแทน และในการประชุมคร้ังน้ีเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว 
บริษัทจะด าเนินการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง  
 
 เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังน้ี วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7  
ต้องได้รับมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
และส าหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งน้ี บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวขจี ธนัชปัญเจริญ 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด   
 
 จากน้ัน ประธานฯ เสนอให้เลขานุการฯ ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
  

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 

2563 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 692,117,094 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 
 

เลขานุการฯ ขอให้นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังน้ี 
 
เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และข้อจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศในปี 
2563 ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท เกียร์เฮด จ ากัด (“เกียร์เฮด”) และบริษัท เดอะ 
สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด (“สตูดิโอพาร์ค”) บริษัทย่อยของบริษัทเป็นอย่างมาก เป็นผลให้
การเข้ามาถ่ายท าโฆษณาและภาพยนตร์จากต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ โฆษณาจาก
ต่างประเทศจากปี 2562 ประมาณกว่า 300 เร่ือง ในปี 2563 ลดลงเหลือ 88 เร่ือง และภาพยนตร์
ต่างประเทศจากเฉลี่ยปีละประมาณ 50 เร่ือง เหลือเพียง 7 เร่ือง นอกจากน้ี ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ก็ถูกกระทบเช่นเดียวกัน ท าให้ลูกค้าที่จองซ้ือโฆษณาต่างลด
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจองเวลาโฆษณา เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างมาก จาก
ประการดังกล่าว ท าให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงจากประมาณ 479 ล้านบาทในปี 2562 เหลือเพียง
ประมาณ 249 ล้านบาทในปี 2563  เป็นผลให้บริษัทมีผลขาดทุนประจ าปี 2563 จ านวนประมาณ 
169 ล้านบาท 
 
โดยในปี 2563 บริษัทได้ปรับกลยุทธ์เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทปรับลดการลงทุนซ้ือ
อุปกรณ์ ต่ างๆ เพื่ อลดค่ าใช้จ่ าย  และป รับโครงส ร้างองค์กร โดยปรับลดจ านวนบุ คลากร 
และพยายามสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยอาศัยธุรกิจภายในประเทศในระหว่างที่กองถา่ยต่างประเทศยังไม่
สามารถเข้ามาถ่ายท าได้ นอกจากน้ี บริษัทยังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
อย่างเข้มงวด ท าให้ได้รับความเช่ือม่ันจากลูกค้าในประเทศเป็นอย่างดี 
 
ส าหรับแนวโน้มในปี 2564 สรุปได้ ดังน้ี 
1.  บริษัทจะมุ่งเน้นขยายตลาดในประเทศมากขึ้นควบคู่กับตลาดต่างประเทศที่ก าลังจะกลับมาถ่าย

ท าได้หากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ 
2.  บริษัทได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้บริการหรือให้เช่าสตูดิโอภายนอก (Outdoor 

Studio)  อาทิ บ้านเรือนไทย สวน ทะเลสาบ เพื่อเตรียมการรองรับงานละคร ละครชุด (Series) 
ภายในประเทศ 
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3.  บริษัทได้ท าการศึกษาและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้พัฒนาอุปกรณ์เพื่อรองรับลูกค้าต่างประเทศ 
4.  บริษัทจะบริหารจัดการต้นทุนและจัดหาอุปกรณ์การถ่ายท าโดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 
 
จากน้ัน นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทในปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 บริษัทมีการพิจารณาทบทวนเก่ียวกับการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ รวมถึงแนวทางการปฏิบตัิงานภายในเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสนับสนุนหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ส่วนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันน้ัน  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้พิจารณาและ
เสนอให้แต่งตั้งองค์กรภายนอก (Outsource) เข้ามาท าหน้าที่ก ากับดูแลเพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทได้รับการ
รับรองจากโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: 
“CAC”) โดยสร้างกรอบการปฏิบัติงานซ่ึงจะต้องปฏิบัติงานได้จริงตามสภาพแวดล้อมเดิมขององค์กร 
นอกจากน้ี บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ันของบริษัท นอกจากน้ี ประธานฯ ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ให้ทราบว่าบริษัทก าลังอยู่ในกระบวนการขอรับการรับรองนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 
นอกจากน้ี ฝ่ายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็มีการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานให้รับทราบ
ถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันเช่นกัน และมีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาทบทวน
นโยบายต่างๆ ของบริษัท รวมถึงพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
ในปัจจุบันซ่ึงคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564 

 
เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบปี 
2563 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 
2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบปี 2563 ตามท่ีเสนอทุกประการ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไร

ขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

  
 เลขานุการฯ ขอให้นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจง

รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของ
บริษัท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในแบบแสดง 
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                 รายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่ง

ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  โดยสรุปได้ดังน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม                               (หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ 

ปี 2563 ปี 2562 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท % 
สินทรัพย์รวม 1,620.69 1,753.77 (133.08) (7.59) 

หน้ีสินรวม 282.11 247.56 34.55 13.96 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,338.57 1,506.21 (167.64) (11.13) 

 
งบก าไร(ขาดทุน)รวม ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม                         (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ล้านบาท % 

รายได้ 249.75 479.24 (229.49) (47.89) 

   ต้นทุน (264.80) (338.06) (73.26) (21.67) 

ก าไรขั้นต้น (15.05) 141.18 (156.23) (110.66) 

   รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่นๆ 4.85 (1.71) 6.56 383.63 

   ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร / ต้นทุน
ทางการเงิน  

(182.34) (177.15) 5.19 2.93 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (192.54) (37.68) 154.86 410.99 

   รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 22.69 7.98 14.71 184.34 

   ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - (9.02) 9.02 100.00 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับป ี (169.85) (38.72) 131.13 338.66 

  
 จากน้ัน เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

(งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จ านวน 692,117,094 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อย
ละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสยีงจ านวน 0 
เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่าย        

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
 
 เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  นอกจากน้ี ตามนโยบายการ
จ่ายเงิน ปันผลของบริษัทก าหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี 
ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินจ านวนน้ันๆ และการจ่ายเงินปันผลน้ันจะต้องไม่กระทบต่อ
การด าเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่และบริษัทมีโครงการใน
อนาคตซ่ึงจ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมดังน้ี  

 
(1)   งดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 
(2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563  

 
จากน้ัน เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมายและงดการจา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จ านวน 692,117,094 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของ    ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ในคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสามและกรรมการผู้พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง 
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                 ใหม่อีกได้ ส าหรับกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 

1. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นายคมกริช ศิริรตัน ์   กรรมการ 
3. นายเนล เวนน ์ทอมบส์นั   กรรมการ  

 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านซ่ึงเป็นกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระในการประชุมคร้ังน้ีได้ออกจากห้องประชุมช่ัวคราวและเม่ือลงมติในวาระน้ีเรียบร้อยแล้วจึงกลับ
เข้าห้องประชุม  
 
เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิด
โอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษทัตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
ความเหมาะสม ส าหรับการประชุมในคร้ังน้ีไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลใดมายังบริษัท  
 
คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายฉัตรพี  
ตันติเฉลิม (2) นายคมกริช ศิริรัตน์ และ (3) นายเนล เวนน์ ทอมบ์สัน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึง
เห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหน่ึง 

 
ทั้งน้ี รายนามและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการด ารงต าแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
 
จากน้ัน เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 
ท่านเป็นรายบุคคล ได้แก่ (1) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม (2) นายคมกริช ศิริรัตน์และ (3) นายเนล เวนน์ 
ทอมบ์สัน กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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                (1)  นายฉัตรพี ตันติเฉลิม  กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
  

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จ านวน 692,117,094 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
 (2) นายคมกริช ศิริรัตน์   กรรมการ 
 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จ านวน 692,117,094  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
 (3) นายเนล เวนน์ ทอมบ์สัน   กรรมการ 
 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จ านวน 692,117,094  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2564 

  
เลขานุการฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี  2564 โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการขยายตัวของ
ธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งน้ี 
คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 โดยมีอัตราเดียวกัน
กับปี 2563 ดังน้ี 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน) 
คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ     60,000 บาท 
 กรรมการ     30,000  บาท  
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คณะกรรมการชุดย่อยอื่น 
 ประธานกรรมการ     30,000 บาท 
 กรรมการ     20,000  บาท 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน 
 
เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000  บาท 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  20,000  บาท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล    30,000 บาท 
 กรรมการบรรษัทภิบาล     20,000 บาท 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 
 
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย  
 
นอกจากน้ี บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการ
บริษัท (ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) 
 
เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 
692,116,094 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม) ไม่
เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม) งดออก
เสียงจ านวน 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม) 
และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564 
 
 เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งน้ีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคน
เดิมได้ 
 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปน้ี 
1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ 
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และ/หรือ 
3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล       สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 
 
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ส านักงาน ก.ล.ต . 
ได้ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบ
บัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงนิของบริษัท และจะเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไม่เป็น
ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี พ.ศ. 2560-2563 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ยังไม่เคยปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ของ
บริษัทดังกล่าวข้างต้นและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจ านวน 850,000 บาท 
(ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 1,310,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจ านวน 
2,160,000 บาท) 
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ในการน้ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
อย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับ
สากล ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ได้ภายในก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 
จากน้ัน เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอก
ฉันท์จ านวน 692,117,094  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสีย
จ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณ  
 
 ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
ปิดประชุมเวลา 14.40 น. 
        
 
   
       ลงช่ือ      นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง ประธานที่ประชุม 
                                                                                  (นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง) 
 
  
 

ลงช่ือ       นายณณฐ สอนสะอาด  เลขานุการบริษัท 
                                                                                   (นายณณฐ สอนสะอาด)    


