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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 

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

 
วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 10.00 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 2565 ในคร้ังน้ีครบทั้ง 9 
ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 
 
ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด  
 
เริ่มการประชุม  
  นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้
มอบหมายให้  นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ร่วมกับนายณณฐ สอนสะอาด 
เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”)  เป็นผู้ด าเนินการประชุม และช้ีแจงรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึง
ด าเนินการเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น  
 
 เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 
3,625,237 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 691,644,577 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มา
เข้าร่วมประชุมจ านวน 32 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 695,269,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.9514 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ 
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แล้วท้ังหมดของบริษทั (หุ้นของบริษัทที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม  ทั้งน้ี 
ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 4 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 5,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.9522 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

 
 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 2564
รวมถึงหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของบริษัทแทน 
เพื่อเป็นการลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
   
 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 บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล 
โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด   
 
 จากน้ัน ประธานฯ เสนอให้เลขานุการฯ ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2564 
  

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 
2564 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 695,269,814 เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็น
ด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
 

เลขานุการฯ ขอให้นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังน้ี 
 
ภาพรวมของกลุ่มบริษัทส าหรับปี 2563 น้ัน รายได้ปรับตัวลดลง แต่ผลประกอบการในปี 2564 
ปรับตัวดีขึ้นเน่ืองจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทและมาตรการลดค่าใช้จ่ายในปี 2563 ทั้งน้ี 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบตอ่บริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 
โดยสถานการณ์เร่ิมดีขึ้นช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น หาก
พิจารณาผลการด าเนินการตามประเภทธุรกิจในปี 2564 จะสามารถแยกพิจารณาได้ดังน้ี  
(1)  ธุุรกิิจให้้บริิการและให้้เช่่าอุุปกรณ์์ถ่่ายท า ด าเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จ ากัด (“เกียร์เฮด”) 

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การถ่ายท าภาพยนตร์และโฆษณามีจ านวนลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ดี 
เน่ืองจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการถ่ายท าแต่ละเร่ืองสูงขึ้น รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
อุปกรณ์ของเกียร์เฮดส าหรับภาพยนตร์หรือโฆษณาแต่ละเร่ืองจึงสูงขึ้น ประกอบกับการสนับสนุน
จากภาครัฐทั้งในแง่การอ านวยความสะดวกแก่กองถ่ายจากต่างประเทศและการให้การสนับสนุน
ทางการเงิน (Rebates) จากภาครัฐ ท าให้เกียร์เฮดมีรายได้อย่างต่อเน่ือง แต่ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 และ 2564 เกียร์เฮดจึงมีรายได้ลดลง นอกจากน้ี ในการ
ลงทุนของเกียร์เฮดจะยึดหลักการลงทุนกับอุปกรณ์ที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
รายได้ให้กับบริษัทเป็นหลัก  

(2) ธุุรกิิจให้้บริิการและให้้เช่่าสถานที่่ถ่ายท าภาพยนตร์ ด าเนินการบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค 
(ประเทศไทย) จ ากัด (“สตูดิโอ พาร์ค”) ภายใต้สถานการณ์ปกติ สตูดิโอ พาร์ค สามารถสร้าง
รายได้อย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2564 รายได้ของสตดูโิอ พาร์คปรับตัวเพิ่มขึ้นเน่ืองจากกองถา่ยจาก
ต่างประเทศสามารถด าเนินการถ่ายท าได้แล้ว ทั้งน้ี พื้นที่ของสตูดิโอ พาร์ค มีดังน้ี 

 สตูดิโอขนาดเล็ก 20x30x12 เมตร จ านวน 2 สตูดิโอ 

 สตูดโิอขนาดกลาง 30x40x12 เมตร จ านวน 2 สตดูิโอ 

 สตูดิโอขนาดใหญ่ 40x60x14 เมตร จ านวน 1 สตูดิโอ 
โดยสตูดิโอขนาดใหญ่น้ันเป็นที่ต้องการของลูกคา้ตา่งประเทศเปน็อยา่งมากเน่ืองจากเป็นสตูดโิอที่
มีมาตรฐานสูงสามารถป้องกันเสียงรบกวนแบบเบ็ดเสร็จแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากน้ี 
สตูดิโอ พาร์คยังมีพื้นที่ถ่ายท าอื่น ๆ อาทิ ฉากรถไฟฟ้า แทงก์น ้าเพื่อการถ่ายท าใต้น ้า และพื้นที่
ว่างเพื่อการจัดท าฉากตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงบ่อน ้าธรรมชาติ 
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(3) ธุรกิจ Content ด าเนินการโดยบริษัท ในช่วงที่ผ่านมามีรายได้ลดลงเน่ืองจากการแข่งขันที่
เพิ่มขึ้นจากช่องทางอืน่ ๆ  อาทิ YouTube หรือ Netflix บริษัทจึงได้มีการปรับเปลีย่นแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจเป็นธุุรกิิจสร้้างสรรค์์และด าเนิินการผลิิต/รัับจ้้างผลิิต Content ซ่ึงมีความเสี่ยงต ่า
และมีโอกาสน้อยที่จะขาดทุน บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนเพื่อสร้างก าไรได้ 
 

ส าหรับการด าเนินกิจการในปี 2565 น้ี บริษัทจะลงทุนในอุปกรณ์เพื่อให้เช่าอย่างต่อเน่ือง และจะ
ลงทุนสร้างเรือนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ เน่ืองจากบริษัทได้ศึกษา
แล้วว่าเรือนไทยเป็นสถานที่ถา่ยท าที่ได้รับความนิยมอยา่งสูงของลูกคา้ภายในประเทศ ในด้านการผลิต
รายการ คือ รายการ “ปลดหน้ีพลิกชีวิต” ได้มีการปรับเปลี่ยนรายการเป็น “ปลดหน้ี เงินด่วน” 
เพื่อให้เกิดความทันสมัยและเป็นการลดค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี แนวโน้มการผลิตรายการในปี 2565 น้ี 
บริษัทได้มีการเสนอรับจ้างผลิตละครไปตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ โดยได้รับการยืนยันตอบรับแล้ว
จ านวน 2 เร่ือง ส่วนการรับจ้างผลิต Content ผ่านช่องทางออนไลน์ (Over The Top : “OTT”) น้ัน 
ยังอยู่ระหว่างน าเสนอโครงการเน่ืองจาก OTT เป็นโครงการขนาดใหญ่จึงใช้เวลาค่อนข้างนาน ส าหรับ
งานโฆษณา บริษัทได้รับจ้างผลิตงานโฆษณาแล้วจ านวน 4 ช้ิน  
 
นอกจากน้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมมีพนักงานของบริษัทติดเช้ือ
บ้าง อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้จัดให้มีมาตรการรักษาและกักตัวท่ีเหมาะสมแล้ว รวมถึงกระตุ้นการฉีด
วัคซีนและจัดหาวัคซีนให้แก่พนักงาน ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีอัตราการฉีดวัคซีน 2 เข็มเป็นร้อยละ 100 
และก าลังเร่งด าเนินการส่งเสริมให้พนักงานมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และ 4 ต่อไป  
 
จากน้ัน นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า บริษัท
ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai 
Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)) โดยได้มีการด าเนินการและได้รับ
การรับรองแล้วเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยยึดหลักการประเมิน ปรับปรุง สื่อสาร ปรับเปลี่ยน 
และด าเนินการ ซ่ึงในการประเมินความพร้อม บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความ
พร้อมหรือปรับสภาพแวดล้อมของบริษัท จากน้ัน จึงมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้มี
ความสอดคล้อง ประกอบกับมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารภายในให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
รับทราบถึงนโยบายและแนวปฏบิัติที่มีการปรับเปลีย่น และการสื่อสารภายนอกแก่ลูกค้าหรือคู่ค้า ในปี 
2565 น้ี บริษัทจะมีการพัฒนาเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อไป และจะรายงานความคืบหน้าแก่ผู้ถือหุ้น
เป็นระยะ ๆ 

 
นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และให้ค าม่ันว่า
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะท างานด้วยความทุ่มเทเพื่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปในปี 
2565 
 



 

  

 
5 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบปี 
2564 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบปี 2564 ตามท่ีเสนอทุกประการ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไร

ขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

  
 เลขานุการฯ ขอให้ นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจง

รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของ
บริษัท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังน้ี 

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม                               (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 1,612.49 1,620.69 (8.20) -0.51 
หน้ีสินรวม 290.38 282.12 8.26 2.93 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,322.11 1,338.57 (16.46) -1.23 

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

รายการ ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ล้านบาท % 

รายได้รวม 350.84 249.75 101.09 40.48 
ต้นทุน (254.84) (264.80) (9.96) -3.76 
(ขาดทุน)ก าไรขั้นต้น 96.00 (15.05) 111.05 737.87 
   รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น 3.82 4.85 (1.03) -21.24 
   ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร / ต้นทุน
ทางการเงิน 

(114.49) (182.34) (67.85) -37.21 

(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (14.66) (192.54) (177.88) -92.39 
ภาษีเงินได้ (1.81) 22.69 24.50 107.98 
(ขาดทุน)สทุธิส าหรบัป ี (16.47) (169.85) (153.38) -90.30 
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 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวให้ก าลังใจผู้บริหารและได้สอบถาม ดังน้ี 

1) สาเหตุที่บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้เน่ืองจากผลประกอบการมีการขาดทุน 
2) การใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนของบริษัท 
3) ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ (Key Audit Matter) และการออกรายงานของผู้สอบบัญชี  
นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับ
ค าถามและช้ีแจงต่อที่ประชุม ดังน้ี 
1) ภาษีดังกล่าวไม่ใช่ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องน าส่งให้แก่กรมสรรพากร แต่เป็นภาษีเงินได้รอตัด

บัญชี (Deferred Tax) ซ่ึงปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  
2) บริษัทมีผลขาดทุนค่อนข้างมากในปี 2563 คาดว่าจะยังได้ประโยชน์ทางภาษีอากรอีกประมาณ 5 

ปี  
นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริษัทส าหรับปี 2564 โดยมีประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในการ
ตรวจสอบ (Key Audit Matter) คือ การด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ผู้สอบบัญชีเกรงว่าบริษัทจะไม่สามารถใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้
ตามมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์น้ัน แต่เม่ือมีประมาณการผลประกอบการของบริษัทแล้วพบว่า
ผลกระทบของสถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้วที่ดีขึ้น และท าให้สินทรัพย์เหล่าน้ันสามารถสร้าง
รายได้แก่บริษัทได้เพียงพอต่อต้นทุนทางบัญชีของสินทรัพย์ ดังน้ัน เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ (Key 
Audit Matter) จึงไม่เป็นสาระส าคัญ และผู้สอบบัญชีจึงได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข  

 
 นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังน้ี 

1) ระยะเวลาที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถล้างผลขาดทุนและสร้างผลก าไรได้ 
2) การสร้างรายได้ของบริษัทประมาณ 350 ล้านบาทน้ีเกิดจากการใช้พื้นที่ของบริษัทอย่างเต็ม

ศักยภาพแล้วหรือไม่  
 นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับ

ค าถามและช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นเร่ืองของอนาคต หากบริษัทจะไม่ประสบ
ภาวะขาดทุน บริษัทจะต้องมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ปี 2563 และ 2564 บริษัทยัง
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ใช่ผลการด าเนินงานในสภาวะ
ปกติ  

 นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงต่อที่ประชุม ดังน้ี  
1) ธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจการให้เช่าอุปกรณ์และสตูดิโอแก่ลูกค้าต่างประเทศ ซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ดังน้ัน บริษัทจึงได้มีการปรับราคาและ 
กลยุทธ์เพื่อดึงดดูลกูค้าภายในประเทศ และ บริษัทได้มีการขยายขอบเขตธุรกิจเป็นการรับจ้างผลิต
Content ซ่ึงเป็นธุรกิจความเสี่ยงต ่าเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม และคาดว่าในปี 2565 จะมีผล
ประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปี 2564  
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2) ไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ที่ค่อนข้างรุนแรง บริษัทจึงไม่
สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่ไตรมาส 3 และ 4 น้ัน มีการใช้พื้นที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
ท าให้รายได้เพิ่มขึ้น 

  
 จากน้ัน เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

(งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จ านวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อย
ละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสยีงจ านวน 0 
เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่าย        

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
 
 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
จ่ายเงินปันผลของบริษัทก าหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี 
ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินจ านวนน้ัน ๆ  และการจ่ายเงินปันผลน้ันจะต้องไม่กระทบต่อ
การด าเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่และบริษัทมีโครงการใน
อนาคตซ่ึงจ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมดังน้ี  

 
(1)   งดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 
(2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564  

 
จากน้ัน เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมายและงดการจา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จ านวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียง
จ 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
ใหม่อีกได้ ส าหรับกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

 
(1) นายกมล รัตนไชย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์  กรรมการ 
(3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง  กรรมการ 

 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านซ่ึงเป็นกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระในการประชุมคร้ังน้ีได้ออกจากห้องประชุมช่ัวคราวและเม่ือลงมติในวาระน้ีเรียบร้อยแล้วจึงกลับ
เข้าห้องประชุม  
 
เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิด
โอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษทัตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
ความเหมาะสม ส าหรับการประชุมในคร้ังน้ีไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลใดมายังบริษัท  
 
คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายกมล รัตนไชย
(2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย  จึงเห็นสมควร
เสนอช่ือกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
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ทั้งน้ี รายนามและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการด ารงต าแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
 
จากน้ัน เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 
ท่านเป็นรายบุคคล ได้แก่ (1) นายกมล รัตนไชย (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) ดร. เยาวลักษณ์ 
พูลทอง กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระในคร้ังน้ีทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 
 (1)  นายกมล รัตนไชย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยข้างมากจ านวน 695,275,194 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 618 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
 (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์   กรรมการ 
 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จ านวน 695,275,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
 (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง   กรรมการ 
 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จ านวน 695,059,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 216,000 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2565 
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เลขานุการฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี  2565 โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการขยายตัวของ
ธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งน้ี 
คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 โดยมีอัตราเดียวกัน
กับปี 2564 ดังน้ี 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน) 
คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ     60,000 บาท 
 กรรมการ     30,000  บาท  
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 2565 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น

ซ่ึงมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 
695,274,812 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 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 
 
 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   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016  และ/หรือ 
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 
 
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 
2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงนิของบริษทั และจะเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
 
ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไม่เป็น
ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี พ.ศ. 2560-2564 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี พ.ศ. 2564 และนายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565  ของ
บริษัทดังกล่าวข้างต้นและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจ านวน 850,000 บาท 
(ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 1,310,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจ านวน 
2,160,000 บาท) 
 
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 2565 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็น 
เอกฉันท์จ านวน 695,275,812 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) 
 
 นายประสิทธ์ิ รักไทยแสนทวี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังน้ี 

1) การสร้างรายได้ของบริษัทภายหลังจากที่สถานการณ์โรคโควิด-19 บรรเทาลง  
2) การติดต่อของลูกค้าต่างประเทศเพื่อเช่าอุปกรณ์หรือสตูดิโอ 
3) ภาพรวมของบริษัทและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในช่วง 3 ถึง 5 ปี  
4) โอกาสของบริษัทและผลกระทบจากการเข้ามาของ Metaverse และ Web 3.0  
5) แผนการด าเนินการ และศักยภาพทางธุรกิจของที่ดนิที่บางบ่อ รวมถึงโอกาสที่จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้า

เยี่ยมชม 
6) ประโยชน์จากการถือหุ้นของบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ ากัด ซ่ึงมีสัดส่วนมากกว่าการกระจายผู้

ถือหุ้นรายย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด  
นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงต่อที่ประชุม ดังน้ี 
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1) ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองถ่ายต่าง ๆ ย่อมกลับมาด าเนินการได้ ดังน้ัน รายได้ของบริษัทก็จะ
กลับมาเป็นปกติตามการด าเนินงาน 

2) ลูกค้าจากต่างประเทศมีการติดต่อเข้าเป็นระยะ โดยบริษัทมีลูกค้าภายในประเทศด้วย อย่างไรก็ดี 
ช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2565 เร่ิมมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามา และบริษัทคาดการณ์ว่าปี 
2565 น้ีจะมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาเป็นจ านวนมาก  

3) บริษัทมีการพัฒนา และขยายธุรกิจของบริษทัตลอดเวลา อาทิ บริษัทมีธุรกิจรับจ้างผลิต Content
เพิ่มเติมจากเดิม สตูดิโอ พาร์ค มีการพัฒนาพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เกียร์เฮดมีแผนที่จะ
ลงทุนซ้ืออุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง 

4) ปัจจุบันบริษัทพร้อมที่จะให้บริการธุรกิจสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือการรับจ้างผลิต Content 
เก่ียวกับ Metaverse แต่ส าหรับการเข้าเป็นผู้ผลิตเน้ือหาใน Metaverse น้ัน บริษัทอยู่ระหว่าง
ศึกษาดูทิศทางของตลาดสักระยะหน่ึง 

5) ส าหรับที่ดินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์น้ัน ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างเรือนไทย และมี
แผนจะสร้างเรือนแพและตลาดน ้าต่อไป ทั้งน้ี การพัฒนาที่ดินของบริษัทจะพิจารณาจากความ
ต้องการของตลาดเป็นส าคัญ นอกจากน้ี บริษัทได้ใช้ที่ดินตามศักยภาพที่ธุรกิจมีความจ าเป็น
จะต้องใช้ แต่อาจจะยังไม่เต็มศกัยภาพเน่ืองจากที่ดินของบริษัทมีขนาดใหญ่ หากผู้ถือต้องการที่จะ
เข้าเยี่ยมชม ก็สามารถท าได้ 

นางเยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ ช้ีแจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทประสบภาวะ
ขาดทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงมีหนังสือแสดงเจตนารมณ์เข้าซื้อหุ้นเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทอย่าง
เต็มที่  
 

 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังน้ี 
1) แผนการลงทุนของบริษัทในปี 2565  
2) แหล่งเงินลงทุนของบริษัท 
3) วิธีการค านวณค่าเสื่อมทางบัญชีของอุปกรณ์ให้เช่าซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป ี 
4) แนวทางการแก้ไขปัญหาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่กล่าวถึงโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท  

 นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงต่อที่ประชุม ดังน้ี 
1) อุปกรณ์ของเกียร์เฮดจ าเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต้องการของตลาด โดยบริษัท

พิจารณาเลือกลงทุนตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ดังน้ัน ในการลงทุน บริษัทจะมีใบจอง
อุปกรณ์มาก่อนแล้ว และมีการประมาณการระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 3 ปี ส าหรับสตูดิโอ 
พาร์ค บริษัทคาดว่าจะมีการลงทุนสร้างสตูดิโอกลางแจ้งเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่ โดย
พิจารณาจากความต้องการของตลาดเปน็หลัก อาทิ การลงทุนสร้างเรือนไทย ส่วนของบริษัทซ่ึงจะ
ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นรับจ้างผลิต Content ซ่ึงมีความเสี่ยงต ่า   

2) แหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากเงินกระแสเงินสด (Cashflow) ของบริษัท เว้นแต่เงินทุนก่อสร้าง
เรือนไทย บริษัทได้กู้ยืมกับสถาบันการเงินไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา  

ส าหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ จากการหารือกับผู้สอบบัญชี สินทรัพย์ดังกล่าวคือ สตูดิโอของบริษัท
ซ่ึงช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้มีการใช้งาน ผู้สอบบัญชีจึงให้ข้อสังเกตว่าอาจจะต้องมี



 

  

 
14 

ตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ แต่ต่อมาภายหลังมีการเข้าใช้พื้นที่อย่างเต็มที่ จึงได้สามารถแก้ไขข้อสังเกตของ
ผู้สอบบัญชีได้  
นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ระยะเวลา 
3 ปีน้ันไม่ใช่ค่าเสื่อมทางบัญชีแต่เป็นการคืนทุนของอปุกรณ์ (Break Even) โดยค านึงถึงความต้องการ
ของลูกค้า ส่วนค่าเสื่อมราคาจะเป็นการค านวนตามหลักการทางบัญชี  
นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) 
คือข้อสังเกตของสิ่งที่ปรากฏในงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีจะหารือกับบริษัทก่อน จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์น้อยกว่าต้นทุนของสินทรัพย์น้ัน 
ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีจึงตอ้งพจิารณาว่าสนิทรัพย์เหล่าน้ีมีการคาดการณ์การสร้างรายได้ที่สามารถหักกลบ
ค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่ จากการหารือกับบริษัทเก่ียวกับใบจองในอนาคตน้ัน เห็นได้ว่าสามารถน ามา
หักกลบกับต้นทุนคงที่ของสินทรัพย์ได้ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจึงไม่มีประเด็น  

 
 นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวช่ืนชมการท างานของฝ่ายบริหารและสอบถามถึง 

1) ขนาดโดยประมาณของที่ดินที่บางบ่อ  
2) เงินลงทุนที่บริษัทคาดว่าจะใช้ในปี 2565 
นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่บาง
บ่อมีขนาดโดยประมาณ 216 ไร่  
นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า บริษัทพิจารณาแผนการ
ลงทุนในอนาคตจากผลตอบรับของตลาด อาทิ หากเรือนไทยมีผลประกอบการที่ดี บริษัทอาจพิจารณา
ลงทุนเพิ่มเติม  

 
 ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.25 น.        
 
   
       ลงช่ือ นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารงุ ประธานที่ประชุม 
                                                                           (นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง) 
 
  
 

ลงช่ือ นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท 
                                                                            (นายณณฐ สอนสะอาด)    


