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รายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2563 
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ) โซลชูั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 

 
วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ห�องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป.อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
 
กรรมการ/ผู�บริหารที่เข�าร�วมประชุม 
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายวิโรจน8 บุญศิริรุ;งเรือง ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร กรรมการ และผู�บริหารสูงสุด

ทางด�านเงิน 
3. ดร. เยาวลักษณ8 พูลทอง กรรมการบริษัท 
4. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการบริษัท 
5. นายภูมิชาย วัชรพงศ8  กรรมการบริษัท 
6. นางนาฏนภางค8 จงสมจิต  กรรมการบริษัท 

7. นายอัครรัตน8 ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ปEจจุบันบริษัทมีกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 9 ท;าน ซ่ึงเข�าร;วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปH 2563 ในคร้ังนี้ครบทั้ง 9 
ท;าน คิดเปJนสัดส;วนร�อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 
 
ผู�สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข�าร�วมประชุม 
1. นายสง;า โชคนิติสวัสดิ์ ผู�สอบบัญชีจากบริษัท ไพร�ซวอเตอร8เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอเอส จํากัด 
2. นางสาวดวงพนมพร ชูพิกุลชัย  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร8 จํากัด   
 
เร่ิมการประชุม  
  นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง ประธานกรรมการบริษัทเปJนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได�

มอบหมายให� นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) แจ�งจํานวนผู�ถือหุ�น และข้ันตอนการ
ลงคะแนนเสียง  และมอบหมายให�นายวิโรจน8 บุญศิริรุ;งเรือง ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร (“นายวิโรจน)”) เปJน
ผู�ดําเนินการประชุม 

เลขานุการฯ แจ�งต;อที่ประชุมว;ามีผู�ถือหุ�นเข�าร;วมประชุมด�วยตนเองจํานวน 15 ราย ถือหุ�นรวมกันทั้งสิ้น 
6,513,400 หุ�น และโดยการมอบฉันทะจํานวน 16 ราย ถือหุ�นรวมกันทั้งสิ้น 684,773,987 หุ�น รวมเปJนผู�ถือหุ�นที่มา
เข�าร;วมประชุมจํานวน 31 ราย นับจํานวนหุ�นได� 691,287,387 หุ�น คิดเปJนร�อยละ 88.4419 ของหุ�นที่จําหน;ายได�
แล�วทั้งหมดของบริษัท (หุ�นของบริษัทที่จําหน;ายได�แล�วมีจํานวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ�น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปRด
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ประชุมได�มีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข�าร;วมประชุมเพิ่มเติม รวมเปJนผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะ
ที่เข�าร;วมประชุมจํานวนทั้งสิน้ 32 ราย นับจํานวนหุ�นได� 691,292,387 หุ�น คิดเปJนร�อยละ 88.4426 ของจํานวนหุ�นที่
จําหน;ายได�แล�วทั้งหมดของบริษัทครบเปJนองค8ประชุม 

 
 จากนั้น เลขานุการฯ ได�ชี้แจงเก่ียวกับมาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผู�เข�าร;วมประชุมภายใต�สถานการณ8การ
แพร;ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคโควิด-19”) สรุปได�ดังนี้ (1) การจัดตั้งจุดคัดกรองที่หน�าห�องประชุม (2) 
การดําเนินการตามมาตรการระยะห;างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยจัดที่นั่งในห�องประชุมให�มีระยะห;าง
ประมาณ 1.5 เมตร และขอความร;วมมือผู�เข�าร;วมประชุมสวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลาในการประชุม (3) การ
ให�บริการเจลแอลกอฮอล8 (4) การงดให�บริการอาหาร ชา กาแฟและของว;าง  รวมถึงงดการแจกรูปเล;มของรายงาน
ประจําปHโดยขอให�ดาวน8โหลดทางเว็บไซต8ของบริษัทแทน เพื่อเปJนการลดการสัมผัสและการแพร;เชื้อของโรคโควิด 19  
 
 นอกจากนี้ ผู�ถือหุ�นที่ไม;ประสงค8จะใช�ไมโครโฟน บริษัทได�จัดเตรียมกระดาษ และดินสอเพื่อให�ผู�ถือหุ�นเขียน
คําถามส;งมายังพนักงานของบริษัทได� และในการประชุมคร้ังนี้เพื่อเปJนการป.องกันการแพร;ระบาดดังกล;าว บริษัทจะ
ดําเนินการประชุมให�แล�วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง ซ่ึงเปJนระยะเวลามาตรฐานตามที่ภาครัฐได�เสนอแนะมา 
 
 เลขานุการฯ ได�ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต;างๆ สรุปได�ดังนี้  วาระที่  1, 3, 4, 5 และ 7  
ต�องได�รับมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 6 ต�องได�รับมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม;น�อยกว;า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม 
และสําหรับวาระที่ 2 เปJนวาระเพื่อทราบจึงไม;ต�องมีการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได�มอบหมายให�นางสาวพรรณจารี ชูเมือง 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เปJนผู�ช;วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นร;วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร8เนชั่นแนล 
จํากัด   
 
 จากนั้น นายวิโรจน8 เสนอให�ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต;างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต;อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2562 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 
  

นายวิโรจน8เสนอให�ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปH 2562 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
ประจําปH 2562 ที่ได�จัดส;งให�แก;ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส;งมาด�วย 1) 

 
มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�ว มีมติเปJนเอกฉันท8รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปH 2562 เม่ือวันที่ 

26 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 691,292,387 เสียง (คิดเปJนร�อยละ 
100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม;เห็นด�วยจํานวน 0 
เสียง (คิดเปJนร�อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งด
ออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง 

 



  

  
 

3

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป� 2562 
 

นายวิโรจน8ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบปH 2562 ต;อที่ประชุมผู�ถือหุ�น โดยสรุปได�ดังนี้ 
ปEจจุบัน บริษัทดําเนินธุรกิจหลักทั้งหมด 4 ธุรกิจ ได�แก; 1. ธุรกิจให�บริการและให�เช;าอุปกรณ8 
ดําเนินการโดยบริษัท เกียร8เฮด จํากัด (บริษัทย;อยของบริษัท) (“เกียร)เฮด”) 2. ธุรกิจให�บริการและให�
เช;าสถานที่ถ;ายทําภาพยนตร8 ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร8ค (ประเทศไทย) จํากัด 
(บริษัทย;อยของบริษัท)  3. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน8 รายการปลดหนี้ ซ่ึงดําเนินการ  โดยบริษัท 
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ8 โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) และ 4. ธุรกิจการเปJนผู�ประสานงานภาพยนตร8 (Co 
Production) ดําเนินการโดย บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร8วิส จํากัด (บริษัทย;อยของบริษัท)  โดย
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในรอบปH 2562 ได�ดังนี้ 

 
1. ธุรกิจบริการและให�เช;าอุปกรณ8ถ;ายทําภาพยนตร8 จากสถิติเปรียบเทียบกองถ;ายทําจากต;างประเทศ

ในช;วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของปH 2563 กับปH 2562 ในปH 2563 มีการถ;ายทําจํานวน 
123 เร่ือง คิดเปJนมูลค;าประมาณ 589 ล�านบาท ในปH 2562 มีจํานวน 296 เร่ือง คิดเปJนมูลค;า 
1,637 ล�านบาท ซ่ึงลดลงไปประมาณร�อยละ 58 คิดเปJนจํานวนเงินร�อยละ 64 อย;างไรก็ตาม 
ภายหลังจากที่มีการแพร;ระบาดของโรคโควิด-19 ได�มีกองภาพยนตร8ขอยกเลิกการถ;ายทําจํานวน 
8 เร่ือง ขอเลื่อนการถ;ายทําจํานวน 16 เร่ือง และที่ขอหยุดการถ;ายทําจํานวน 3 เร่ือง คิดเปJนมูลค;า
รวม 384 ล�านบาท ซ่ึงบริษัทเห็นว;ายังมีโอกาสที่จะกลับมาถ;ายทําต;อ กล;าวโดยสรุป ธุรกิจบริการ
และให�เช;าอุปกรณ8ในปH 2562 นั้น บริษัทมีการลงทุนกับอุปกรณ8ใหม;ๆ มีมูลค;าประมาณ 48      
ล�านบาท โดยบริษัทพิจารณาแล�วเห็นว;าการลงทุนกับอุปกรณ8ใหม;อย;างต;อเนื่องจะทําให�บริษัทได�
เปJนผู�นําในธุรกิจนี้ และได�เปรียบทางด�านการแข;งขัน 

 
2. ธุรกิจการให�บริการและให�เช;าสถานที่ถ;ายทําภาพยนตร8 ธุรกิจนี้ของบริษัทถือได�ว;าสตูดิโอของ

บริษัทมีขนาดใหญ;ที่สุดในประเทศและภูมิภาคนี้ โดยในปH 2562 บริษัทได�มีการลงทุนอย;างต;อเนื่อง
เพื่ อ เส ริม ศักยภาพของโครงการ ส รุปได�ดั งนี้  (1) การลงทุนก;อสร�างสระน้ํ าสํ าห รับการ
ถ;ายทําภาพยนตร8 จํานวน 2 สระ ทั้ งภายในอาคาร The Scene และภายนอกอาคาร คิด
เปJนมูลค;าประมาณ 16.92 ล�านบาท (2) การลงทุนต;อเติม Production Office คิดเปJนมูลค;า
ประมาณ  15 ล� านบาทเพื่ อให� กองถ; ายต; างประเทศใช� เปJ นพื้ นที่  สํานักงาน และติดต;อ
ประสานงานกับประเทศต�นทาง (3) การดําเนินการก;อสร�างขบวนรถไฟฟ.าพร�อมด�วยชานชาลาซ่ึง
สามารถนํามาปรับใช�ได�ทั้งบนดินและใต�ดิน เพื่อใช�ในการถ;ายทําภาพยนตร8 คิดเปJนมูลค;าประมาณ 
3 ล� านบาท และ (4) การลงทุนพัฒ นาที่ ดิน (ถมดิน )ด� านหลั ง ซ่ึ งมี เนื้ อที่ ประมาณ 10 ไร; 
มูลค;าประมาณ 8.6 ล�านบาท เพื่อให�สามารถนํามาใช�เปJนพื้นที่จัดฉาก จัดแสดงสินค�า หรือ
จัดเลี้ยงต;างๆ สร�างรายได�ให�กับบริษัทได� 

 
3. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน8 ปEจจุบันมีรายการปลดหนี้พลิกชีวิต บริษัทมีรายได�จากธุรกิจนี้เพิ่มข้ึน 
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ซ่ึงในรอบปH 2562 ที่ผ;านมา บริษัทมีผลดําเนินงานขาดทุนใกล�เคียงกับปH 2561  เนื่องจากบริษัท
จําเปJนต�องตั้งสํารองบางรายการเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 และนอกจากนี้
บริษัทได�มีการยกเลิกธุรกิจที่ไม;ก;อให�เกิดรายได�มูลค;าประมาณ 9 ล�านบาท ซ่ึงภายหลังจากนี้คาดว;า 
บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีข้ึนกว;าปHที่ผ;านมา  
 
ทั้งนี้  บริษัทคาดหวังว;าปH 2563 จะเปJนปHที่ดี แต;เนื่องจากมาประสบปEญหาเร่ืองโรคโควิด-19 
ซ่ึ งเปJ นปE จจั ยที่ ไม; ส ามารถควบ คุมได� และ มีผลกระทบ กับบ ริษั ท โดยภาพรวม กล; าว คือ
การแพร;ระบาดของโรคตั้ งแต;ปลายเดือนมีนาคม 2563 ทําให�ภาครัฐสั่ งให�  ธุรกิจกองถ;าย 
หยุดดําเนินการ อย;างไรก็ตาม ปEจจุบันเร่ิมมีการผ;อนคลายมาตรการต;างๆ ลงตามลําดับ ทําให�การ
ดําเนินธุรกิจเร่ิมกลับสู;สภาวะปกติ อย;างไรก็ตาม ลูกค�าของบริษัทจํานวน ร�อยละ 25-30 อยู;ที่
ต;างประเทศซ่ึงยังต�องอยู;ภายใต�มาตรการของภาครัฐ ในการนี้ บริษัทจึงคาดหวังว;าภาครัฐจะมี
มาตรการสนับสนุนให�กองถ;ายต;างประเทศสามารถเข�ามาในประเทศไทยได� 

 
นอกจากนี้ บริษัทได�มีการควบคุมการแพร;ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งภายในและภายนอก โดย
มีมาตรการดูแลพนั กงานจากการคัดกรองตั้ งแต;ทางเข� าสํ านั กงานเกียร8 เฮดและโครงการ 
เดอะสตูดิโอพาร8ค และมีการทําความสะอาดสมํ่าเสมอเพื่อสร�างความม่ันใจให�กับลูกค�า  
 
นายวิโรจน8 ชี้แจงเพิ่มเติมว;า ในกรณีที่ลูกค�าต;างประเทศยังไม;สามารถเข�ามาในประเทศได� บริษัทมี
แนวทางในการรับงานต; างประเทศโดยการใช� ระบบ  e-cloud streaming โดยการจํ าลอง
การถ;ายทําจริง ณ กองถ;าย ซ่ึงขณะนี้มีบางประเทศติดต;อเข�ามาบ�างแล�ว 

 
จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ�งต;อที่ประชุมให�ทราบถึง
นโยบายการต;อต�านการทุจริตของบริษัทในปHที่ผ;านมา โดยบริษัทยังใช�กรอบของนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG growth) และในปH 2562 คณะกรรมการได�เห็นสมควรแต;งตั้งคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล โดยมีผลตั้งแต;วันที่ 25 กันยายน 2562 ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน�าที่กําหนด
นโยบายดูแลกิจการและการปฏิบัติที่ดีสําหรับองค8กร อีกทั้งบริษัทมีการจัดทํามาตรการการแจ�ง
เบาะแสเพื่อเปJนกลไกสําหรับผู�ที่ มีส;วนได�เสีย ในการแจ�งเบาะแสในกรณีที่สงสัยว;ามีการทุจริต 
นอกจากนี้ บริษัทอยู;ในข้ันตอนพิจารณาการทบทวนการประเมินตนเองจากโครงการแนวร;วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต;อต�านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption (CAC) ซ่ึงได�กระทําต;อเนื่องมาในปH 2563 

 
นายวิโรจน8กล;าวแสดงความขอบคุณผู�ถือหุ�นทุกท;านที่ให�การสนับสนุนและให�ความเชื่อม่ันในบริษัท 
และให� คํา ม่ันว;าคณะกรรมการ ผู�บ ริหารและพนักงานทุกคนจะมุ; ง ม่ันป ฎิบัติ งานภายใต�
ปEญหาการแพร;ระบาดของโรคโควิด-19 ในปHนี้ ทั้งนี้ เพื่อความสําเร็จขององค8กรและเพื่อเปJนการตอบ
แทนความไว�วางใจของผู�ถือหุ�นทุกท;าน 
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นายวิโรจน8เสนอให�ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบปH 
2562 ที่ผ;านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปH 2562 ของบริษัท ที่ได�จัดส;งให�แก;ผู�ถือ
หุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส;งมาด�วย 2) 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบปH 2562 ตามที่เสนอทุกประการ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไร

ขาดทุน) ของบริษัท สําหรับป�บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ�านการตรวจสอบของ
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว และรับทราบรายงานของผู�สอบบัญชี 

  
 นายวิโรจน8ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและ 

งบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปHบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ;านการตรวจสอบ
ของผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว และรายงานผู�สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัท
ในรายงานประจําปH 2562 ของบริษัทที่ได�จัดส;งให�แก;ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส;งมาด�วย 
2) โดยสรุปได�ดังนี้ 

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม                               (หน�วย : ล�านบาท) 

รายการ ป� 2562 ป� 2561 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

สินทรัพย8รวม 1,753.77 1,737.41 16.36 0.94% 

หนี้สินรวม 247.56 190.90 56.66 29.68% 

ส;วนของผู�ถือหุ�นรวม 1,506.21 1,546.51 (40.29) (2.61)% 

 
งบกําไร(ขาดทุน)รวม สําหรับป�สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม                         (หน�วย : ล�านบาท) 

รายการ ป� 2562 ป� 2561 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

รายได� 479.24 467.44 11.80 2.52% 

   ต�นทุน (338.06) (341.31) (3.25) (0.95)%  

กําไรข้ันต�น 141.18 126.13 15.05 11.93% 

   รายได�(ค;าใช�จ;าย)อ่ืนๆ (1.71) 22.55 (24.26) (107.60)%

   ค;าใช�จ;ายขายบริหาร / ต�นทุนทาง 
   การเงิน /ส;วนแบ;งขาดทุนจาก 
   กิจการร;วมค�า 

(177.15) (181.86) (4.71) (2.59)% 

กําไร(ขาดทุน)ก;อนภาษีเงินได� (37.68) (33.18) 4.50 13.55% 

   รายได�(ค;าใช�จ;าย)ภาษีเงินได� 7.98 (4.13) 12.11 293.30% 

   ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (9.02) (1.47) 7.55  514.90% 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป� (38.72) (38.78) (0.06)  (0.16)% 
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 จากนั้น นายวิโรจน8เสนอให�ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
(งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปHบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ;านการ
ตรวจสอบของผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว และรับทราบรายงานของผู�สอบบัญชี 

 
มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�วมีมติเปJนเอกฉันท8อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับรอบปHบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ;าน
การตรวจสอบของผู�สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู�สอบบัญชี ด�วยคะแนนเสียงเห็น
ด�วยจํานวน 691,292,387 เสียง (คิดเปJนร�อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม;เห็นด�วยจํานวน 0 เสียง (คิดเปJนร�อยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสีย
จํานวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเปKนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ�าย        

เงินปLนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป� 2562 
 
 นายวิโรจน8ได�แจ�งต;อที่ประชุมว;าตามมาตรา 116 แห;งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแก�ไขเพิ่มเติม) กําหนดให�บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปHส;วนหนึ่งไว�เปJนทุนสํารอง
ไม;น�อยกว;าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปHหักด�วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว;าทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไม;น�อยกว;าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  นอกจากนี้ตามนโยบายการจ;ายเงิน 
ปEนผลของบริษัทกําหนดให�จ;ายเงินปEนผลประมาณร�อยละ 40 ของกําไรสุทธิระหว;างงวดบัญชี ในกรณี
ที่ไม;มีเหตุจําเปJนอ่ืนใดในการใช�เงินจํานวนนั้นๆ และการจ;ายเงินปEนผลนั้นจะต�องไม;กระทบต;อการ
ดําเนินงานปกติของกิจการอย;างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปHบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ;านการ
ตรวจสอบของผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู;และบริษัทมีโครงการใน
อนาคตซ่ึงจําเปJนต�องใช�เงินทุนหมุนเวียนจํานวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควร
เสนอต;อที่ประชุมดังนี้  

 
(1)   งดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปJนทุนสํารองตามกฎหมาย และ 
(2) งดการจ;ายเงินปEนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปH 2562  

 
จากนั้น นายวิโรจน8เสนอให�ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปJนทุนสํารองตาม
กฎหมาย และงดการจ;ายเงินปEนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปH 2562 

 
มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�วมีมติเปJนเอกฉันท8 อนุมัติงดการจัดสรรกําไรเพื่อเปJนทุนสํารองตามกฎหมาย

และงดการจ;ายเงินปEนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปH 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด�วย
คะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 691,292,387 เสียง (คิดเปJนร�อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ    
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ผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม;เห็นด�วยจํานวน 0 เสียง (คิดเปJนร�อยละ 0 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง 
และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต�งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 นายวิโรจน8ได�แจ�งต;อที่ประชุมว;า ตามกฎหมายประกอบกับข�อบังคับของบริษัทกําหนดว;าในการ

ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปH ให�กรรมการจํานวนไม;น�อยกว;าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ในคณะกรรมการพ�นจากตําแหน;งตามวาระ ถ�าจํานวนกรรมการที่จะแบ;งออกให�ตรงเปJนสามส;วนไม;ได�
ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ที่สุดกับส;วนหนึ่งในสามและกรรมการผู�พ�นจากตําแหน;งมีสิทธิได�รับเลือกตั้ง
ใหม;อีกได� สําหรับกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน;งตามวาระในที่ประชมุสามัญ ผู�ถือหุ�นประจําปH 2563 
มีจํานวน 3 ท;าน ได�แก; 

 
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง  ประธานกรรมการ 
2. นายอัครรัตน8 ณ ระนอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
3. นายวิโรจน8 บุญศิริรุ;งเรือง  กรรมการ 

 
เพื่อให�เปJนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายวิโรจน8และกรรมการอีก 2 ท;านซ่ึงเปJนกรรมการที่
ต�องออกตามวาระในการประชุมคร้ังนี้ได�ออกจากห�องประชุมชั่วคราว โดยนายวิโรจน8ได�มอบหมายให�
เลขานุการฯ เปJนผู�ดําเนินการประชุมในวาระนี้  
 
เลขานุการฯ ได�แจ�งต;อที่ประชุมว;า เพื่อให�เปJนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได�เปRด
โอกาสโดยประกาศผ;านเว็บไซต8ของบริษัทตั้งแต;วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
กําหนดหลักเกณฑ8ให�ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�ารับการพิจารณาคัดเลือกเปJนกรรมการของ
บริษัทเปJนการล;วงหน�า เพื่อให�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค;าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม 
สําหรับการประชุมในคร้ังนี้ไม;มีผู�ถือหุ�นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท  
 
คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค;าตอบแทน) พิจารณา
แล�วมีความเห็นว;า กรรมการที่ต�องออกจากตําแหน;งตามวาระทั้ง 3 ท;าน ได�แก; (1) นายสรรสฤษดิ์  
เย็นบํารุง (2) นายอัครรัตน8 ณ ระนอง และ (3) นายวิโรจน8 บุญศิริรุ;งเรือง เปJนผู�ทรงคุณวุฒิ มีความรู�
ความสามารถ และประสบการณ8ในธุรกิจของบริษัท และเปJนผู�ที่มีคุณสมบัติครบถ�วนตามกฎหมาย จึง
เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน;งตามวาระ 3 ท;านข�างต�น กลับเข�าดํารงตําแหน;ง
อีกวาระหนึ่ง 

 
ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสังเขปและข�อมูลการดํารงตําแหน;งอ่ืนๆ ของกรรมการที่ต�องออกตาม
วาระทั้ง 3 ท;านรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได�จัดส;งให�แก;ผู�ถือหุ�นแล�วตามสิ่งที่ส;งมาด�วย 3 



  

  
 

8

 
จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให�ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต;งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 
ท;านเปJนรายบุคคล ได�แก; (1) นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง (2) นายอัครรัตน8 ณ ระนอง และ (3) นาย
วิโรจน8 บุญศิริรุ;งเรือง กลับเข�าดํารงตําแหน;งต;อไปอีกวาระหนึ่ง  
 

มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�ว มีมติเปJนเอกฉันท8 อนุมัติการแต;งตั้งกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน;งตาม
วาระในคร้ังนี้ทั้ง 3 ท;าน กลับเข�าดํารงตําแหน;งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด
ดังต;อไปนี้ 

 
 (1) นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง   ประธานกรรมการ 
  

  ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 685,292,231 เสียง (คิดเปJนร�อยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม;เห็นด�วยจํานวน 0 เสียง (คิดเปJน
ร�อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจํานวน 6,000,156 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
 (2) นายอัครรัตน8 ณ ระนอง   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

  ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 685,291,709 เสียง (คิดเปJนร�อยละ 99.9999 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม;เห็นด�วยจํานวน 618 เสียง 
(คิดเปJนร�อยละ 0.0001 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 6,000,060 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
 (3) นายวิโรจน8 บุญศิริรุ;งเรือง กรรมการ 
 

ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 685,292,231  เสียง (คิดเปJนร�อยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม;เห็นด�วยจํานวน 0 เสียง (คิดเปJน
ร�อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจํานวน 6,000,156 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนของกรรมการสําหรับป� 2563 

  
นายวิโรจน8ชี้แจงต;อที่ประชุมว;า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค;าตอบแทนเปJนผู�พิจารณากําหนด
ค;าตอบแทนของกรรมการสําหรับปH  2563 โดยในการพิจารณากําหนดค;าตอบแทนดังกล;าว
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค;าตอบแทนได�พิจารณาด�วยหลักเกณฑ8ที่เก่ียวกับการขยายตัวของ
ธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ 
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คณะกรรมการ (ตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค;าตอบแทน) 
เห็นสมควรเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นกําหนดค;าตอบแทนกรรมการสําหรับปH 2563 ดังนี้ 
 
ค�าตอบแทนรายเดือน (ต�อท�าน) 
คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ     60,000 บาท 
 กรรมการ     30,000  บาท  
คณะกรรมการชุดย;อยอ่ืน 
 ประธานกรรมการ     30,000 บาท 
 กรรมการ     20,000  บาท 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค;าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะไม;ได�รับ
ค;าตอบแทนรายเดือน 
 
เบี้ยประชุม (ต�อท�านต�อคร้ัง) 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค;าตอบแทน 
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค;าตอบแทน 30,000  บาท 
 กรรมการสรรหาและกําหนดค;าตอบแทน  20,000  บาท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล    30,000 บาท 
 กรรมการบรรษัทภิบาล     20,000 บาท 
 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย;อยอ่ืนๆ จะไม;ได�รับเบี้ยประชุม 
 
ปEจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย;อยประกอบด�วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค;าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซ่ึงในปHนี้จะมี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพิ่มข้ึนอีกชุดหนึ่งจากปHก;อน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย;อยอ่ืนซ่ึงดํารง
ตําแหน;งกรรมการของบริษัทจะได�รับค;าตอบแทนในฐานะที่เปJนกรรมการด�วย  
 
นอกจากนี้ บริษัทไม;มีนโยบายการให�ผลประโยชน8ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากตัวเงินแก;กรรมการ
บริษัท (ทั้งนี้ ไม;รวมถึงสวัสดิการที่ให�กับพนักงานทั่วไป) 
 
นายวิโรจน8เสนอให�ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มัติค;าตอบแทนกรรมการสําหรับปH 2563 ตาม
รายละเอียดดังกล;าวข�างต�น โดยให�มีผลใช�บังคับตลอดไปจนกว;าที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะมีมติเปJนอย;างอ่ืน 
 

มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�ว มีมติด�วยคะแนนเสียงเกินกว;าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ซ่ึงมาประชุมอนุมัติค;าตอบแทนกรรมการสําหรับปH 2563 โดยให�มีผลใช�บังคับตลอดไปจนกว;าที่ประชุม
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ผู�ถือหุ�นจะมีมติเปJนอย;างอ่ืน ตามที่เสนอทุกประการ ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 691,183,187 
เสียง (คิดเปJนร�อยละ 99.9842 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม) ไม;เห็นด�วยจํานวน 
0 เสียง (คิดเปJนร�อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม) งดออกเสียงจํานวน 
109,200 เสียง (คิดเปJนร�อยละ 0.0158 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม) และบัตร
เสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชีสําหรับป� 2563 
 
 นายวิโรจน8แจ�งต;อที่ประชุมว;า ตามมาตรา 120 แห;งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแก�ไขเพิ่มเติม) กําหนดให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําปHแต;งตั้งผู�สอบบัญชีและ
กําหนดค;าตอบแทนของผู�สอบบัญชีทุกปH ทั้งนี้ในการแต;งตั้งผู�สอบบัญชีสามารถแต;งตั้งผู�สอบบัญชีคน
เดิมได� 
 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได�คัดเลือกผู�สอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นแต;งตั้งบุคคลดังต;อไปนี้ 
1. นายสง;า โชคนิติสวัสดิ์   ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ 
2. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี   ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ 
3. นายกฤษณ8 ชัชวาลวงศ8    ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 
 
ของบริษัท ไพร�ซวอเตอร8เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอเอส จํากัด หรือ ผู�สอบบัญชีท;านอ่ืนที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ได�ให�ความเห็นชอบ ซ่ึงบริษัท ไพร�ซวอเตอร8เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายให�เปJนผู�สอบ
บัญชีรับผิดชอบเปJนผู�สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 โดยผู�สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปJนผู�ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเปJน
ผู�สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปH สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
ทั้งนี้ ผู�สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม;มีความสัมพันธ8 หรือส;วนได�เสียกับบริษัท บริษัทย;อย 
ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ; หรือผู�เก่ียวข�องกับบุคคลดังกล;าวแต;อย;างใด จึงมีความเปJนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต;องบการเงินของบริษัท และผู�สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม;เปJน
ผู�สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน�าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต;องบการเงินของ
บริษัทมาแล�วห�ารอบปHบัญชีติดต;อกัน โดยนายสง;า โชคนิติสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน�าที่เปJนผู�สอบบัญชีของ
บริษัทประจําปH พ.ศ. 2560-2562 นายวิเชียร ก่ิงมนตรี และนายกฤษณ8 ชัชวาลวงศ8 ยังไม;เคยปฏิบัติ
หน�าที่เปJนผู�สอบบัญชีของบริษัท 

 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือ
หุ�นพิจารณาแต;งตั้งผู�สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ของ
บริษัทดังกล;าวข�างต�นและกําหนดค;าตอบแทนของผู�สอบบัญชีของบริษัทเปJนเงินจํานวน 850,000 บาท 
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(ทั้งนี้ ผู�สอบบัญชีของบริษัทจะได�รับการแต;งตั้งให�เปJนผู�สอบบัญชีของบริษัทย;อยด�วย โดยมีค;าตอบแทน
ของผู�สอบบัญชีของบริษัทย;อยจํานวน 1,460,000 บาท รวมค;าตอบแทนของผู�สอบบัญชีทั้งสิ้นจํานวน 
2,310,000 บาท) 
 
ในการนี้ บริษัท ไพร�ซวอเตอร8เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอเอส จํากัด เปJนผู� รับผิดชอบในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย;อยตั้งแต;รอบระยะเวลาบัญชีปH 2555 และได�ปฏิบัติหน�าที่เปJน
อย;างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร�ซวอเตอร8เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอเอส จํากัด เปJนบริษัทที่มีมาตรฐานระดับ
สากล ซ่ึงได�รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทํางบการเงินของบริษัทและบริษัทย;อย
ได�ภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

 
จากนั้น นายวิโรจน8เสนอให�ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต;งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนด
ค;าตอบแทนของผู�สอบบัญชีประจําปH 2563 
 

มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�วมีมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต;งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค;าตอบแทนของผู�สอบบัญชี
ประจําปH 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 691,112,387 เสียง (คิดเปJน
ร�อยละ 99.9740 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม;เห็น
ด�วยจํานวน 180,000 เสียง (คิดเปJนร�อยละ 0.0260 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
 

นางสาวสุดารัตน8 ดิลกโกมล ผู�ถือหุ�น ส;งคําถามเก่ียวกับสาเหตุที่ บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชั่นส8 จํากัด ได�
ทําการเสนอซ้ือหลักทรัพย8ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer)  
ดร. เยาวลักษณ8 พูลทอง กรรมการ ชี้แจงว;า บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชั่นส8 จํากัด ซ่ึงเปJนผู�ถือหุ�นราย
ใหญ;ของบริษัทเข�ามาทําการเสนอซ้ือหลักทรัพย8ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer)  เนื่องจาก
สถานการณ8การแพร;ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงกระทบต;อทุกธุรกิจ และราคาหุ�นของบริษัทได�ปรับตัว
ลดลงไปถึง 70 สตางค8 ดังนั้น ผู�ถือหุ�นรายใหญ;มองว;าเพื่อเปJนทางเลือกให�แก;ผู�ถือหุ�นรายย;อย และเพื่อ
เปJนการสนับสนุนทางการเงินให� กับบริษัทสําหรับสภาวะเช;นนี้  จึงยินดี เข�ารับซ้ือหุ�นเพิ่มเพื่อ
เตรียมพร�อมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืนๆ เปJนไปตามเอกสารที่บริษัท
ได�ยื่นต;อตลาดหลักทรัพย8แห;งประเทศไทย และจัดส;งให�กับผู�ถือหุ�นแล�ว 

 
 นายศุภกร หันหาบุญ ผู�รับมอบฉันทะ ได�สอบถามเก่ียวกับ (1) การว;าจ�างบริษัทต;างประเทศมาเปJนที่
ปรึกษา และผลตอบรับในการว;าจ�าง (2) อัตราการจองสตูดิโอภายหลังจากการปลดล็อกมาตรการ
เก่ียวกับโรคโควิด-19 และ (3) ค;าใช�จ;ายจํานวน 16 ล�านบาทในการสร�างสระน้ํารวมถึงค;าเสื่อมราคา 
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นายวิโรจน8 แจ�งต;อที่ประชุม ดังนี้ (1) การว;าจ�างบริษัทต;างประเทศเปJนการเพิ่มช;องทางที่จะขยาย
ตลาดต;างประเทศ ถือเปJนการหารายได�ให�กับบริษัท โดยบริษัทจะได�รับองค8ความรู� (know how) จาก
บริษัทต;างประเทศซ่ึงเปJนผู�เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน8ในการให�บริการในระดับนานาชาติ (2) หาก
มาตรการเก่ียวกับโรคโควิด-19 ผ;อนคลายลง บริษัทคาดว;าจะได�รับผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากที่ผ;านมา
มีบริษัทต;างประเทศหลายรายติดต;อขอถ;ายทําที่สตูดิโอของบริษัท แต;เนื่องจากเกิดปEญหาการแพร;
ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทําให�ต�องหยุดดําเนินการ และบริษัทเชื่อว;าภายหลังจากที่สถานการณ8ดีข้ึน 
ลูกค�าต;างประเทศจะกลับมาใช�บริการของบริษัท และ (3) เพื่อให�บริษัทมีความพร�อมและเปJนผู�นํา
ทางด�านสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) ที่ครบวงจร  การสร�างสระน้ําเปJนองค8ประกอบหนึ่งในการ
ถ;ายทํา ซ่ึงบริษัทเห็นโอกาสในการสร�างรายได�ให�กับบริษัทในอนาคตได� โดยทั้งนี้ บริษัทได�รับงานจาก
กองถ;ายทําภาพยนตร8ต;างประเทศเข�ามาใช�บริการในการถ;ายทําใต�น้ํา แสดงให�เห็นถึงศักยภาพของ
โครงการได�เปJนอย;างดี 

 
นางสาวสุดารัตน8 ดิลกโกมล ผู�ถือหุ�น ส;งคําถามเก่ียวกับ (1) นโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาบริษัท
ในอนาคต (2) โอกาสที่บริษัทจะออกจากตลาดหลักทรัพย8แห;งประเทศไทย (Delisting) และ (3) แผน
ธุรกิจของบริษัทในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
 
นายวิโรจน8 ชี้แจงต;อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทได�ศึกษาพัฒนาปรับปรุงอยู;ตลอดเวลา ไม;ว;าจะเปJนการ
เตรียมความพร�อมด�านอุปกรณ8ให�เช;า การพัฒนาบุคลากร การบริหารค;าใช�จ;ายและต�นทุนการบริหาร
ต;างๆ รวมทั้งมีการยกเลิกธุรกิจที่ประสบปEญหาขาดทุน ซ่ึงในช;วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่ผ;าน
มา บริษัทมีผลประกอบการที่ดี แต;เนื่องจากสถานการณ8การแพร;ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต�องมีการ
ปรับกระบวนการ และบุคลากรให�สอดคล�องกับสถานการณ8 (2) คณะกรรมการจะบริหารจัดการบริษัท
ให�ดีที่สุด เพื่อไม;ให�บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดการทํา 
Tender offer ไม;มีโอกาสที่บริษัทจะต�องออกจากการเปJนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย8แห;ง
ประเทศไทย (Delisting) และ (3) บริษัทได�เพิ่มช;องทางในทางทําธุรกิจมากข้ึนภายใต�สถานการณ8การ
แพร;ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ8การหาลูกค�าภายในประเทศ 

 
 นางสาวสุดารัตน8 ดิลกโกมล ผู�ถือหุ�น ได�สอบถามเพิ่มเติมถึงการทําการตลาดของบริษัทและเสนอแนะ
ให�บริษัทจัดหานักสร�างสรรค8ผลงาน (Creative) ให�กับบริษัท แทนการสร�างสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อเตรียมพร�อมรับกับลูกค�า  
 
นายวิโรจน8 ชี้แจงต;อที่ประชุมว;า บริษัทมีนักสร�างสรรค8ผลงาน (Creative) ที่พร�อมทํางาน อย;างไรก็ตาม 
ในกรณีที่จะมีการว;าจ�างเพิ่ม บริษัทจําเปJนต�องพิจารณาถึงความคุ�มค;าของการลงทุนด�วย 

 
 นางสาวสุดารัตน8 ดิลกโกมล ผู�ถือหุ�น เสนอแนะเพิ่มเติมว;า บริษัทควรหานักสร�างสรรค8ผลงาน 
(Creative) รุ;นใหม;เพื่อพร�อมรับกับยุค New Normal ที่เกิดข้ึน และนํามารวมกับประสบการณ8ที่มีของ
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นักสร�างสรรค8ผลงาน (Creative) ของบริษัท เพื่อให�ได�รับผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้นและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด   
 

 ประธานฯ กล;าวขอบคุณ และรับข�อเสนอแนะไว�พิจารณา 
 
 ไม;มีผู�ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพิ่มเติมต;อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
ปRดประชุมเวลา 11.34 น. 
        
 
   
       ลงชื่อ    ประธานที่ประชุม 
                                                                           (นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง) 
 
  

ลงชื่อ    เลขานุการบริษัท 
                                                                            (นายณณฐ สอนสะอาด)    


