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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกรท์ี ่9 เมษายน พ.ศ. 2564 

ณ โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ (โรงที ่14) 

เลขที ่1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

..................................................................................................................................................................................  
 

กรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

1. นายสมใจนึก          เองตระกูล     ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ  

2. นายวชิา                  พูลวรลกัษณ ์   กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. นายชยั                    จรุงธนาภบิาล   ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

                                                   และกรรมการอสิระ 

4. นายไกรทพิย ์  ไกรฤกษ ์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 

 และกรรมการอสิระ 

5. นางภารด ี                  พูลวรลกัษณ ์    กรรมการและกรรมการบรหิาร 

6. นายธนกร                   ปลุเิวคนิทร ์      กรรมการและกรรมการบรหิาร  

7. นายแพทยเ์สถยีร   ภู่ประเสรฐิ       ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการก ากบัดูแลกจิการ และ 

 กรรมการอสิระ 

8. นางสาวชลธชิา  จติราอาภรณ ์ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการอสิระ 

9. นายวชิยั   พูลวรลกัษณ ์   กรรมการ 

10. นายประเสรฐิ   บญุสมัพนัธ ์   กรรมการอสิระ 

 

กรรมการของบรษิทัทีล่าประชมุ  

1. นายวรีวฒัน ์                องคว์าสฎิฐ ์     รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน        

                                                   กรรมการบรหิารความเสีย่งและกรรมการบรหิาร 

หมายเหต:ุ กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 91 ของกรรมการท ัง้หมด 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวฐติาภสัร ์  อสิราพรพฒัน ์    รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานการเงนิและบญัช ีและเลขานุการบรษิทั   

                             

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางกุลกนิษฐ  ค าศิรวิชัรา       ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                บรษิทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

      และท าหนา้ทีเ่ลขานุการการประชมุคร ัง้นี้ 

2. นางสาวพรพไิล   โกศลประภา ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                       บรษิทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 
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ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวธตินินัท ์  แว่นแกว้  ผูส้อบบญัช ี 

                                บรษิทั ไพรซ้วอรเ์ตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 

เริ่มประชมุเวลา 10.00 นาฬกิา 

เลขานุการการประชุม แถลงว่า ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิเขา้ประชุมหรือวนั Record Date ในวนัที ่2 มนีาคม 

2564 ทีผ่่านมา มผูีม้สีทิธิเขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 9,585 ราย รวมจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ท ัง้สิ้น 894,667,502 หุน้ โดยการประชุมคร ัง้นี้      

มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 28 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้285,401,666 หุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 1,145 ราย นบัจ านวนหุน้

ได ้354,354,988 หุน้ รวมท ัง้สิ้นจ านวน 1,173 ราย และรวมจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนจ านวน 639,756,654 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 71.5077 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34 ที่ก าหนดให ้ 

การประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย

กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั 

เลขานุการการประชมุแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชมุ นอกจากนี้บรษิทัยงัไดเ้ชญิผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพรซ้วอ

เตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั โดยในการประชุมคร ัง้นี้     

บริษทั อินเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ร่วมกบันางสาวพรพไิล โกศลประภา ทีป่รึกษากฎหมาย บริษทั ส  านกักฎหมายสากล 

สยามพรเีมยีร ์จ ากดั จะท าหนา้ทีต่รวจสอบการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้และตรวจสอบการลงคะแนน 

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ ท าหนา้ทีป่ระธานกลา่วเปิดการประชมุ และกลา่วตอ้นรบั 

ผูถ้อืหุน้ทกุท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง จงึขอใหน้างสาวพรพไิล โกศลประภา 

ชี้แจงถงึวาระการประชมุและการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงันี้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องที่ผูถ้อืหุน้เห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้  รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการและส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมเป็นการ

ลว่งหนา้ต ัง้แต่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 ผ่านทางเวบ็ไซต ์www.majorcineplex.com และ www.set.or.th 

ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดงันี้ 

1.  การออกเสยีงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ส  าหรบัการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. หากผูถ้อืหุน้ใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืตอ้งการใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารชี้แจงเพิม่เตมิในประเดน็ใด ขอใหเ้ขยีนค าถาม

ลงในกระดาษแลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ที ่ในการประชุมคร ัง้นี้ ไม่ไดจ้ดัเตรยีมไมโครโฟนใหก้บัผูถ้อืหุน้ เพือ่ลดการสมัผสัสิง่ของร่วมกนัและเพือ่เป็น

การป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรรมการจะตอบค าถามเมื่อน าเสนอจบในแต่ละวาระหรือเมื่อ

พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

3. ในการประชมุคร ัง้นี้ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในวาระใดเป็นพเิศษ จงึมสีทิธลิงคะแนนเสยีงในทกุวาระ 

4. เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาอนัมค่ีาของทกุท่าน ประธานจะเรียนถามในทกุ ๆ วาระว่าจะมผูีใ้ดคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง

หรอืไม่ ถา้ไม่มผูีใ้ดคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ประธานจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่า ทกุท่านมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัติามที่ประธานเสนอ แต่ถา้มผูีใ้ด

คดัคา้นหรอืประสงคจ์ะงดออกเสยีง ประธานจะขอใหท้่านทีป่ระสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกใหใ้น

ขณะทีล่งทะเบยีนโดยกาเครื่องหมายถกู  ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในช่องทีท่่านตอ้งการในบตัรลงคะแนนเสยีงทีแ่จกใหไ้ปและขอใหท้่านชูมอื

ขึ้นเพือ่ใหพ้นกังานของบริษทัไปเก็บบตัรเพือ่มานบัคะแนน ส าหรบัท่านทีไ่ม่คดัคา้นหรอืไม่งดออกเสยีงจะถอืว่าท่านอนุมตัติามวาระทีเ่สนอ
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และไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนบรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ดว้ยและ/หรอืงดออกเสยีงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงท ัง้หมด

ทีเ่ขา้ร่วมประชมุหรอืออกเสยีงลงคะแนน เพือ่สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษิทัไดท้  าการรวบรวมและบนัทกึคะแนนไวใ้นคอมพวิเตอร์

แลว้ ท่านทีร่บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอีก และส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะแต่ไม่ไดร้ะบถุงึวธิีการออกเสยีง

ลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวธิกีารทีแ่จง้ไปแลว้ดว้ย 

อย่างไรก็ตาม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในวาระที ่5 เรื่องพจิารณา

เลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ท ัง้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนเหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย หรือ  

งดออกเสยีง กรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกใหไ้ปและส่งใหพ้นกังานของบรษิทัไปเก็บเพือ่มานบัคะแนน 

5. เลขานุการการประชมุจะเป็นผูเ้รียนใหท้ีป่ระชมุทราบถงึผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสยีงทีน่บั

ไดจ้ะเป็นคะแนนเสยีงทีร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมท ัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุน้

ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สุดในวาระนัน้ๆ 

เลขานุการการประชุม ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถ้อืหุน้เป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน ซึ่งไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดแสดงความ

ประสงคใ์นการร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีง 

เมือ่เลขานุการการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจงึไดด้  าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ

การประชมุดงัต่อไปนี้  

 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 บรษิทัได ้

จดัท  ารายงานการประชมุและจดัส่งส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ในเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอยีด

รายงานการประชมุปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1 ซึง่คณะกรรมการไดท้  าการตรวจสอบความถกูตอ้งของรายงานการประชมุดงักลา่วก่อนยืน่

ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เหน็ว่าถูกตอ้งตามที่ทีป่ระชุมไดม้มีติไวทุ้กประการ คณะกรรมการจึงขอเสนอใหท้ี่

ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ตามส าเนาทีส่่งแก่ผูถ้อืหุน้ 

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 640,897,794 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 455,600 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

 ประธานไดใ้หน้ายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปีของบรษิทั 

ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุแลว้      
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มคี าถามและความเหน็โดยสรุปดงัต่อไปนี้  

นายธวชัชยั ศิริทรพัยส์ถติย ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้  

1. การม ีStreaming Service เขา้มาในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลกระทบ

กบัธุรกจิโรงภาพยนตรอ์ย่างไร 

2. ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิทัตอ้งปรบัยุทธศาสตรอ์ย่างไรบา้ง 

คณุพลพฒัน์ อร่ามเรืองสกลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 

1. จะมีโอกาสที่ธุรกิจภาพยนตรก์ลบัมามียอดขายเหมือนก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรสัโ คโรนา 2019 

(COVID-19) หรอืไม่ 

2. จะมธุีรกจิใหม่ๆ แทนธุรกจิหนงัหรอืไม่ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชี้แจงดงันี้ 

1. Streaming เขา้มา disrupt แข่งขนักบัธุรกจิโรงภาพยนตร ์ซึง่ลูกคา้ทีช่มภาพยนตรก์็เป็นกลุม่เดยีวกบัลูกคา้ streaming โดย

วจิยัพบว่า ลูกคา้ที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณรอ้ยละ 50 สมคัรใชบ้ริการ streaming ส่วนลูกคา้ที่อาศยัอยู่

ต่างจงัหวดัสมคัรใชบ้ริการ streaming ไม่ถงึรอ้ยละ 40 อาจจะดว้ยเทคโนโลยกีารสมคัรใชบ้ริการไม่ใช่เรื่องทีท่  าไดโ้ดยง่าย ซึ่งสงัเกตได ้

จากแนวโนม้ผูเ้ขา้ชมภาพยนตรเ์รื่องอเีรยีมซิง่ไม่ไดล้ดลง ดงันัน้ streaming จงึไม่เป็นความเสีย่งทีต่อ้งกงัวล ท ัง้นี้ บรษิทัพยายามทีจ่ะสรา้ง

ภาพยนตรไ์ทยทีม่คีุณภาพใหม้ส่ีวนแบ่งทางการตลาด (Market Share) รอ้ยละ 50 

2. บริษทัมุ่งเนน้ทีจ่ะสรา้งภาพยนตรไ์ทยมากขึ้น และขยายตลาดการส่งออกภาพยนตรไ์ทย เพือ่ใหอ้ตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย

เตบิโตขึ้น และท า Popcorn business เพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น บรกิารเดลเิวอรี่ ซูเปอรม์ารเ์ก็ตต่างๆ เป็นตน้ โดยคาดว่ายอดขาย

จากเดมิคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของยอดขาย จะเพิม่เป็นรอ้ยละ 50 ของยอดขาย รวมถงึพฒันาธุรกิจ Non-Popcorn เพือ่เพิม่ยอดขายดว้ย 

ตลอดจนปรบัธุรกิจใหเ้ป็น Digitization ส่งเสริมโรงภาพยนตร์ไรเ้งินสด  (Cashless Cinema) เปลี่ยนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์            

(e-Marketing) ใหเ้ป็น Mobile Marketing คาดว่าภายในปีหนา้โรงภาพยนตรจ์ะปรบัเป็น Cashless Cinema ท ัง้หมด เป็นการลดตน้ทนุ

และเพิม่ความสะดวกรวดเร็วใหก้บัลูกคา้  

นายวชิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดข้อใหน้างสาวฐิตาภสัร ์อสิราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารสายการเงนิและบญัช ีเป็นผูร้ายงานผลการด าเนินการของบรษิทัเกี่ยวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ในช่วงปีทีผ่่านมา 

นางสาวฐิตาภสัร ์อิสราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายการเงนิและบญัชี ไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทัไดป้ระกาศ

เจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมือ่วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2563 ที่ผ่านมา ส าหรบัความคืบหนา้ล่าสุด บริษทัอยู่ระหว่างการ

จดัเตรยีมเอกสาร และจดัท  าแบบประเมนิยืน่ต่อ CAC เพือ่พจิารณาต่อไป 

 เมื่อจบการรายงานผลการด าเนินการของบริษทัเกี่ยวกบัการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัช ัน่  ประธานไดใ้หท้ีป่ระชุมสอบถามเพิม่เติม 

ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่าวาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2563 สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิและบญัชี ชี้แจงเกี่ยวกบังบการเงนิประจ าปี 

2563 สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ชี้แจงว่าคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบการเงนิประจ าปี 2563 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ตามรายละเอยีดทีไ่ดส่้ง

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่สรุปดงันี้ 
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 (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

 (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิ

ประจ าปี 2563 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563   

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2563 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามที่เสนอ โดยม ี

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 641,434,594 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 700 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตังิดการจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2563 และงดจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานการเงนิและบญัชี ชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2563 

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรฐับาล ส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษทัมผีลประกอบการขาดทนุสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 

527 ลา้นบาท บรษิทัจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้งดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

เนื่องจากบริษทัไดท้  าการจดัสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้จึงไม่จ  าเป็นตอ้งท าการจ ัดสรร

ก าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

มคี าถามและความเหน็โดยสรุปดงัต่อไปนี้  

นายธวชัชยั ศิริทรพัยส์ถติย ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 

บรษิทัจะมกีารจ่ายเงนิปนัผลอกีคร ัง้เมือ่ไร 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิและบญัช ีไดช้ี้แจงดงันี้ 

บรษิทัจะมกีารจ่ายเงนิปนัผลอกีคร ัง้ โดยพจิารณาถงึฐานะทางการเงนิของบรษิทั 

 
 

ฐานะทางการเงนิ ปี 2563 

สนิทรพัย ์ 17,678,214,862 

หนี้สนิ 11,052,179,890 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 6,626,034,972 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

รายได ้ 3,765,227,271 

ขาดทนุสุทธ ิ (527,492,608) 

ขาดทนุต่อหุน้ (0.59) 
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นายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ ไดช้ี้แจงเพิม่เตมิ ดงันี้ 

การจ่ายเงนิปนัผลไดห้รือไม่ขึ้นอยู่กบัฐานะทางการเงนิของบริษทั โดยพจิารณาจากโครงสรา้งการเงนิว่าสามารถส ารองส าหรบั

อนาคตไดห้รือไม่ ขณะเดยีวกนัก็ตอ้งพจิารณาถงึการเงนิภายในประเทศดว้ย ถา้ในปีนี้ ไม่มปีจัจยัทีม่ผีลกระทบรุนแรง บริษทัอาจพจิารณา

จ่ายเงนิปนัผลได ้

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี้ 

 

มติที่ประชมุ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิดการจ่ายเงนิปนัผล ประจ าปี 2563 และงดจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส  ารองตาม

กฎหมาย ตามทีเ่สนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 641,435,021 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 10 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 700 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใหท้ี่

ประชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุ แจง้ว่าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 นี้  ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดให ้

กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และกรรมการทีจ่ะหมดวาระลงในปีนี้จะมี

จ  านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นางภารด ี พูลวรลกัษณ ์  กรรมการและกรรมการบรหิาร 

2. นายวรีวฒัน ์ องคว์าสฏิฐ ์  รองประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ  

    กรรมการบรหิารความเสีย่งและกรรมการบรหิาร 

3. นายแพทยเ์สถยีร  ภู่ประเสรฐิ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการก ากบัดูแลกจิการ และกรรมการอสิระ 

4. นางสาวชลธชิา  จติราอาภรณ ์ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ง

                                    และกรรมการอสิระ 

ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณา

เลอืกต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัลว่งหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เมือ่ครบก าหนดแลว้ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิทั  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า กรรมการท ัง้ 4 ท่านดงักลา่วเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

มปีระสบการณ์และประวตัิการท างานที่ดี มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและมคีุณสมบตัิที่เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของกรรมการ  

กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการพจิารณาแลว้ว่ามคีุณสมบตัิตามหลกัเกณฑข์อง

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ สามารถใหค้วามเหน็ในเรื่องต่างๆ 

อย่างเป็นอสิระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึไดม้มีตเิสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งต ัง้

กรรมการทีค่รบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ท ัง้นี้  เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระนี้ ไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอื

เชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้ ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 3 
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เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดจ้ดับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธเิลอืกกรรมการ

เป็นรายบคุคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทลีะรายชื่อเรยีงตามล  าดบั 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี้ 

 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เลอืกต ัง้

กรรมการท ัง้ 4 ท่าน คอื นางภารด ีพูลวรลกัษณ ์นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ และนางสาวชลธิชา จติราอาภรณ์ 

เป็นกรรมการของบรษิทั ตามทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุ ดงันี้  

(1) นางภารด ีพูลวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 640,746,622 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.8925 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  689,100 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.1074 

งดออกเสยีง จ านวน 10 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

(2) นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 529,494,886 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 82.5483 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 111,940,836 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 17.4516 

งดออกเสยีง จ านวน 10 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

(3) นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 632,567,332 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 98.6174 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 8,868,390 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 1.3825 

งดออกเสยีง จ านวน 10 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

(4) นางสาวชลธชิา จติราอาภรณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 641,435,722 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 10 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนและเบี้ยประชมุส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2564  

 ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่า ในการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุส  าหรบักรรมการประจ าปี 2564 นี้ คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาโดยกล ัน่กรองอย่างละเอียด เพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผดิของ

กรรมการ และไดเ้ทยีบเคียงกบัค่าตอบแทนของกรรมการในบริษทัอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั รวมท ัง้การเติบโตของผลก าไร 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจัจุบนั ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทีย่งัคงด าเนินอยู่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึมมีตเิสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และเสนอต่อที่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เพือ่ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงนิปรบัลด เท่ากบัปี 2563 ซึง่เป็น

อตัราปรบัลดลงรอ้ยละ 70 จากปี 2562 และงดการจ่ายบ าเหน็จพเิศษ เนื่องจากบรษิทัมผีลประกอบการขาดทนุในปี 2563 ตามรายละเอยีด
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ทีป่รากฏในเอกสารแนบ 4 และไดเ้สนอไปยงัคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ส าหรบัปี 2564 โดยก าหนดวงเงนิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการดงักลา่ว

เป็นจ านวนไม่เกนิ 2.34 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนกรรมการจ านวนไม่เกนิ 2.34 ลา้นบาท และงดจ่ายเงนิบ  าเหน็จพเิศษจากผล

การด าเนิน 

ประธานใหน้ายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ 

นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์แจง้แก่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณา และเสนอไปยงั

คณะกรรมการบรษิทั ใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ส าหรบัปี 2564 โดยก าหนดวงเงนิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการดงักล่าวเป็นจ านวนไม่เกิน 2.34 ลา้นบาท และ    

งดจ่ายบ าเหน็จพเิศษ  

ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการจ านวน 2.34 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าเบี้ยประชมุ 

(1) ส  าหรบัคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายเป็นรายปี รวม 2,071,500 บาท ต่อปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการ ปีละ 286,500 บาท 

และส าหรบักรรมการ/กรรมการอสิระ รวมปีละ 1,785,000 บาท 

(2) ส  าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ่้ายเป็นรายปี รวม 105,000 บาท ต่อปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการตรวจสอบปีละ 

60,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ รวมปีละ 45,000 บาท  

(3) ส  าหรบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน รวมปีละ 36,000 บาท 

(4) ส  าหรบัคณะกรรมการบริหาร ใหจ่้ายเป็นรายปี รวม 127,500 บาท ต่อปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการบริหารปีละ 

60,000 บาท และกรรมการบรหิาร รวมปีละ 67,500 บาท     

โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ของบริษทั เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 และ 

2563 ตามเอกสารแนบทา้ย 4 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชุมสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนส าหรบั

กรรมการ ประจ าปี 2564 

 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2564 จ านวน 2.34 ลา้นบาท ตามที่

คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้    

เหน็ดว้ย จ านวน 641,333,536 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9769 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 148,000 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0230 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2564 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีริษทัประจ าปี 

2564 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  
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เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 120 และขอ้บงัคบั

ของบริษทัขอ้ที ่38 ทีก่  าหนดใหเ้ป็นอ านาจของทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งต ัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในทกุปี ส  าหรบัปี 2564 คณะกรรมการ

ตรวจสอบพจิารณาแลว้ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัท  าการเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชจีาก บริษทั ไพรซ้วอรเ์ตอร์

เฮา้สคูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ไดแ้ก่ 

 1. นางสาวธตินินัท ์แว่นแกว้    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

2. นางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

3. นายพสิฐิ ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทั ประจ าปี 2564 โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมี

อ  านาจในการด าเนินการตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิดงักล่าว  ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ

ปฏบิตังิานไดใ้ห ้บรษิทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบริษทัไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ 

เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

ท ัง้นี้  ในการพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชนีี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลการปฏบิตังิานและความเป็นอสิระ ค่าสอบบญัชี 

คุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดเป็นเกณฑใ์นการ

ตดัสนิใจ 

นอกจากนี้  บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธ์

และ/หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/บริษทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการ

ปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใดรายละเอยีดขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นไปตามทีป่รากฏในหนงัสอืประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารแนบ 5 

ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทกุท่านแลว้ 

จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 4,350,000 บาท และ

รบัทราบค่าสอบบญัชขีองบริษทัย่อยเป็นเงนิจ านวนไม่เกิน 3,615,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบรษิทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2564 เป็น

จ านวนเงนิรวมไม่เกนิ 7,965,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรวมส าหรบัการจดัท  างบการเงนิของบรษิทัและงบการเงนิรวมรายละเอยีดปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 5 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจ าปี 2564 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารแต่งต ัง้ บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังาน

สอบบญัชขีองบริษทั และบริษทัย่อย ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ

แสดงความคดิเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัประจ าปี 2564 

1. นางสาวธตินินัท ์แว่นแกว้    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432   

2. นางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

3. นายพสิฐิ ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095    

โดยก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบับรษิทัประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 4,350,000 บาท และรบัทราบค่าสอบบญัชีของบรษิทั

ย่อยประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 3,615,000 บาท รวมค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิรวมไม่

เกนิ 7,965,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 641,480,836 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 700 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 
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บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน    

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้หท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุชี้แจงว่า บรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท หรอืในสกุล

เงนิอื่นในอตัราทีเ่ทยีบเท่า เพือ่ลดตน้ทนุทางการเงนิ โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการเหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงนิไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท และพจิารณามอบอ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการ และ/หรือประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ  หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารพจิารณาและก าหนดต่อไป โดยมี

รายละเอยีดเป็นไปตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทกุท่านแลว้ 

มคี าถามและความเหน็โดยสรุปดงัต่อไปนี้  

นายธวชัชยั ศิริทรพัยส์ถติย ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้   

ถา้หลงัจากออกหุน้กูค้ร ัง้นี้แลว้ สถานการณย์งัไม่ดขีึ้นจะท าอย่างไร จะออกหุน้กูอ้กีหรอืไม่ 

ประธานขอใหก้รรมการ นายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระชี้แจง 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ชี้แจงดงันี้ 

ในปีนี้บริษทัมคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งขออนุมตัิจากผูถ้อืหุน้การออกหุน้กู ้เพื่อเพิ่มวงเงนิส  ารองไว ้ท ัง้นี้บริษทัจะออกหุน้กูโ้ดย

พจิารณาจากโครงสรา้งหนี้สนิระยะส ัน้ ระยะยาวของบริษทั รวมท ัง้อตัราดอกเบี้ย ซึง่เป็นทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทัในการบรหิารการเงนิ 

ท ัง้นี้ ในการพจิารณาออกหุน้กูแ้ต่ละคร ัง้ บรษิทัจะพจิารณาความจ าเป็นและความเหมาะสม 

นายฮ ัง่ใช ้ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 

จ านวนหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไปแลว้อยู่ทีเ่ท่าไร และยงัเหลอืวงเงนิหุน้กูอ้กีเท่าไร 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิและบญัช ีชี้แจงดงันี้ 

วงเงนิหุน้กูท้ี่เคยไดร้บัอนุมตั ิ1,000 ลา้นบาท บริษทัออกหุน้กูใ้นเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 จ านวน 500 ลา้นบาท ปจัจบุนัยงัคงเหลอื

วงเงนิหุน้กูอ้กี 500 ลา้นบาท หากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัติามทีเ่สนอ บรษิทัจะมวีงเงนิหุน้กูร้วมท ัง้สิ้น 1,500 ลา้นบาท 
 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี้ 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละการมอบอ านาจ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 640,609,045 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.8639 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 872,491 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.1360 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

  ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน    
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วาระที่ 9 วาระอืน่ๆ 

เมือ่สิ้นสุดการประชุมในวาระที ่8 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ระชุม

เพือ่พจิารณาอกีหรอืไม่  
 

- ไม่มกีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ - 
 

จากนัน้ ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุว่า มขีอ้คดิเหน็หรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม่ 

ผูถ้อืหุน้ท่านหนึ่ง ไดส้อบถามดงันี้ 

 เหตใุดในช่วงโควดิ ราคาหุน้ Major ยงัคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท ัง้ทีย่งัม ีSocial Distancing อยู่ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

หากพจิารณางบการเงนิของบรษิทัอืน่หลายบรษิทัจะเหน็ว่าไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งมาก บางบริษทัจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งมกีารเพิม่ทนุ 

แต่ส  าหรบั บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) นัน้ ผูถ้อืหุน้มากกว่ารอ้ยละ 40 เป็นกองทนุขนาดใหญ่ และนกัทนุลง

ต่างชาตยิงัมคีวามม ัน่ใจในปจัจยัพื้นฐานของบรษิทัฯ และเชื่อว่าบรษิทัฯ จะ Turn Around ซึ่งน่าจะเป็นเหตผุลหลกัๆ ทีต่่างชาติ

กลบัเขา้มาซื้อหุน้ Major 

 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ หรอืเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธานจงึเสนอปิดประชมุเวลา 11.00 นาฬกิา 

 

 

 

                 (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

              ประธานทีป่ระชมุ 


