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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 

บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

วนัศุกรท์ี ่8 เมษายน พ.ศ. 2565 

ในรูปแบบการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 

ตามพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถงึกฎหมายและระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

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

กรรมการของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชมุ  

1. นายสมใจนึก          เองตระกูล     กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 

2. นายวชิา                  พูลวรลกัษณ ์   กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. นายวรีวฒัน ์  องคว์าสฏิฐ ์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน              

4. นายชยั                    จรุงธนาภบิาล   กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน              

5. นายแพทยเ์สถยีร   ภู่ประเสรฐิ       กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

และกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

6. นายไกรทพิย ์  ไกรฤกษ ์  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ  

7. นางสาวชลธชิา  จติราอาภรณ ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

8. นายประเสรฐิ   บญุสมัพนัธ ์   กรรมการอสิระ 

9. นางอรนุช  อภศิกัดิ์ศิรกิลุ    กรรมการอสิระ 

10. นายธนกร                   ปลุเิวคนิทร ์      กรรมการ และกรรมการบรหิาร  

11. นางภารด ี                  พูลวรลกัษณ ์    กรรมการ และกรรมการบรหิาร  

หมายเหต:ุ กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการท ัง้หมด 
 

ผูบ้รหิารของบรษิทัท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวฐติาภสัร ์  อสิราพรพฒัน ์    รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานการเงนิและบญัช ีและเลขานุการบรษิทั   
                             

ท่ีปรกึษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

1. นางกลุกนิษฐ  คาํศิรวิชัรา       ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 

      และทาํหนา้ทีเ่ลขานุการการประชมุคร ัง้น้ี 

2. นางสาวพรพไิล   โกศลประภา บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั                                                 
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ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวธติินนัท ์  แวน่แกว้  บรษิทั ไพรซ้วอรเ์ตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

                                 

ท่ีปรกึษาทางการเงนิอสิระท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

1.     นางสาวสรณา                  ประมวลกจิจา บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ก่อนเริ่มประชมุ 

            เลขานุการการประชุม แถลงว่า ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ที่มกีารแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ มคีวามห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ รวมถงึผูท้ี่มส่ีวนร่วมในการจดัประชุม  ดงันัน้ เพื่อเป็นการ

ป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรค บริษทัฯ จึงไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์     

(E-AGM) ซึง่เป็นไปตามพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และกฎหมาย กฎระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 โดย ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มสีิทธิเขา้ประชุมหรือวนั Record Date ในวนัที่ 3 มนีาคม 2565 ที่ผ่านมา มผูีม้สีิทธิเขา้ร่วม

ประชุมท ัง้สิ้น 11,045 ราย รวมจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายแลว้ท ัง้สิ้น 894,667,502 หุน้ โดยการประชุมคร ัง้น้ีมผูีถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

จาํนวน 39 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้337,644,851 หุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจาํนวน 1,121 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้234,993,532หุน้ รวมผูถ้อืหุน้เขา้ร่วม

ประชมุท ัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 1,160 ราย และรวมจาํนวนหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนจาํนวน 572,638,383 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 64.0057 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34 ทีก่าํหนดใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อื

หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหุีน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทัจงึครบเป็นองคป์ระชุม ดงันัน้ จากจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และจาํนวนหุน้ดงักลา่ว จงึถอืว่าครบเป็น

องคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

 เลขานุการการประชมุแนะนาํกรรมการ ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชมุ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดเ้ชญิผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั ไพรซ้วอรเ์ตอร์

เฮา้สคูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระจาก บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรีเมยีร ์จาํกดั เขา้ร่วมประชุม โดยในการประชุมคร ัง้น้ี บริษทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เป็นผูจ้ดัเตรียมระบบการประชมุ พรอ้มทาํการตรวจสอบการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้และตรวจนบัผลคะแนนเสยีงร่วมกบันางสาวพรพไิล โกศล

ประภา เพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

 

เริ่มประชมุเวลา 10.00 นาฬกิา 

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ ทาํหนา้ทีป่ระธานกลา่วเปิดการประชุม และกลา่วตอ้นรบั 

ผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง จงึขอใหน้างสาวพรพไิล โกศลประภา 

ชี้แจงถงึวาระการประชมุและการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเรื่องที่ผูถ้ือหุน้เห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ี รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและส่งคาํถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมเป็นการ

ลว่งหนา้ตัง้แต่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 ผ่านทางเวบ็ไซต ์www.majorcineplex.com และ www.set.or.th 

ปรากฏวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  

หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

1.  การออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้สาํหรบัการ

ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
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2. ผูถ้อืหุน้ท่านใดที่มส่ีวนไดเ้สยีในวาระใด จะไม่มสีทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ โดยการประชมุคร ัง้น้ีมวีาระทีต่อ้งพจิารณา 

2 วาระ โดยวาระที่ 1 ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

สาํหรบัวาระที่ 2 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมตัิไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมน่บัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี อย่างไรก็ตาม ในการประชมุคร ัง้น้ีไมม่ผูีถ้อืหุน้ท่านใดมส่ีวนไดเ้สยี  

3. ในการออกเสยีงลงคะแนน เลขานุการฯ จะขอใหผู้ถ้อืหุน้ทาํการเลอืกวาระที่ตอ้งการ จากนัน้ ระบบจะแสดงปุ่ มการ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

(1) ปุ่มสเีขยีว “เหน็ดว้ย (Approve)”  

(2) ปุ่มสแีดง “ไมเ่หน็ดว้ย (Disapprove)”  

(3) ปุ่มสสีม้ “งดออกเสยีง (Abstain)” 

(4) ปุ่มสฟ้ีา “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สุด (Cancel)”  

โดยการนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถ้ือหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียงในแต่ละ

ระเบยีบวาระเท่าน ้นั จากนัน้จะนาํคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม และออกเสยีง หรือมี

สทิธอิอกเสยีงแลว้แต่กรณี ส่วนทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ ๆ  

4.  ในการลงคะแนนเสยีงผ่านระบบ Inventech Connect หากผูถ้อืหุน้ทาํการเลอืก “ยกเลกิออกเสยีงลงคะแนนลา่สุด” 

หรือไม่ออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใด ๆ ก็ตาม บริษทัฯ จะถอืว่าเป็นการลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ยกบัระเบยีบวาระนัน้ ๆ โดยการ

ออกเสยีงลงคะแนนสามารถทาํการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนนเสยีง 

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

หุน้ออกจากการประชมุ ระบบจะนาํคะแนนเสยีงออกจากการประชมุในระเบยีบวาระ 

ทัง้น้ี จาํนวนผูถ้อืหุน้และคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระอาจไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากอาจมผูีท้ีม่าประชมุบางท่านออกจากการ

ประชมุ 

6. เลขานุการทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้รียนใหท้ีป่ระชมุทราบถงึผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสยีงที่นบัได ้

จะเป็นคะแนนเสยีงทีร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมท ัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของ 

ผูเ้ขา้ประชมุลา่สุดในวาระนัน้ ๆ 

7. สาํหรบัการซกัถามระหว่างการประชุม และก่อนเปิดใหล้งมติ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามใน

ประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งในแต่ละระเบยีบวาระ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชมุทีป่ระสงคจ์ะสอบถาม สามารถทาํได ้ผ่านเมนู Q&A โดยพมิพช์ื่อ-นามสกุล

และขอ้ซกัถามในแถบเมนู Q&A แลว้กดส่งคาํถามเขา้มาในระบบ โดยบริษทัฯ จะตอบคาํถามในหอ้งประชุมในวาระที่เกี่ยวขอ้งกบัคาํถาม

นัน้ ๆ สาํหรบัคาํถามที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัวาระ บริษทัฯ จะนาํไปตอบในวาระอื่น ๆ  อย่างไรก็ด ีหากมจีาํนวนคาํถามที่ถูกส่งเขา้มาจาํนวนมาก 

บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการพจิารณาคดัเลอืกคาํถามทีจ่ะตอบในหอ้งประชุมตามความเหมาะสม สาํหรบัคาํถามอื่น ๆ บริษทัฯ จะติดต่อผูถ้อื

หุน้เพือ่ตอบคาํถามจนครบถว้น พรอ้มท ัง้แสดงคาํถามและคาํตอบไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ

ประชมุดงัต่อไปน้ี  

 

วาระท่ี 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ท่ี 1/2564 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 27 สงิหาคม 2564 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2564 บริษทัได ้

จดัทาํรายงานการประชมุและจดัส่งสาํเนารายงานการประชมุดงักลา่วเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ในเวลาตามทีก่ฎหมายกาํหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัที ่www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอยีด

รายงานการประชุมปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 2 ซึ่งคณะกรรมการไดท้าํการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมดงักล่าว      
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ก่อนยื่นต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เหน็ว่าถูกตอ้งตามทีท่ี่ประชุมไดม้มีติไวทุ้กประการ คณะกรรมการจึงขอเสนอ

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2564 ตามสาํเนาทีส่่งแก่ผูถ้อืหุน้ 

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุม

วสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2564  

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2564  ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จาํนวน 572,553,183 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 

 ประธานไดใ้หน้ายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงาน

ของบรษิทัในรอบปี 2564 ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทั 

ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ก่อนการประชมุแลว้      

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ไดข้อใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายการเงนิและบญัช ีเป็นผูร้ายงานผล

การดาํเนินการของบรษิทัเกี่ยวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ในช่วงปีทีผ่่านมา 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายการเงนิและบญัช ีไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชมุว่า ตามทีบ่ริษทัไดป้ระกาศ

เจตนารมณเ์ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2563 ที่ผ่านมา บริษทัไดท้าํการนาํส่งเอกสารแบบประเมนิใหก้บั

หน่วยงานแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ของภาคเอกชนไทยเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ในขณะน้ีอยู่ในระหวา่งการพจิารณา 

  เมื่อจบการรายงานผลการดาํเนินการของบริษทัเกี่ยวกบัการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม   

เมือ่ไมม่ผูีใ้ดสอบถาม ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุวา่วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมติังบการเงนิประจาํปี 2564 สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิและบญัช ีชี้แจงเกี่ยวกบังบการเงนิประจาํปี 

2564 สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ชี้แจงว่าคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารทาํงบการเงนิประจาํปี 2564 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564

ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ตามรายละเอยีดทีไ่ดส่้ง

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่สรุปดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

ฐานะทางการเงนิ ปี 2564 

สนิทรพัย ์ 16,519,465,555 

หน้ีสนิ 9,232,652,096 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 7,286,813,459 
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 (หน่วย: บาท) 

 

 

 

 

 

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิ

ประจาํปี 2564 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564   

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิงบการเงนิประจาํปี 2564 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ตามที่เสนอ โดยม ี

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จาํนวน 572,588,383 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมติัการจา่ยเงนิปนัผลจากผลประกอบการปี 2564 และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหว่างกาล 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานการเงนิและบญัช ีชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2564

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลตามที่ประกาศไวใ้นอตัราไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษแีละเงนิสาํรองตามกฎหมาย แต่ท ัง้น้ี ในการจ่ายเงนิปนัผล บริษทัฯไดพ้จิารณาถงึแผนการลงทุนในอนาคต 

และความจาํเป็นที่จะตอ้งสาํรองเงนิไวเ้พื่อการดาํเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทั และจาํตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนียัยะสาํคญั 

ในปี 2564 บริษทัมผีลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิไดเ้ป็นจาํนวนเงนิ 1,581.45 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 1.77 บาทต่อหุน้ 

บริษทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535(และทีแ่กไ้ข

เพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที่ 43. ซึ่งไดก้าํหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไร โดยการ

จ่ายเงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกนั 

 บริษทัจึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ร ับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหร ับผลการดําเนินงานเดือน                

มกราคม – กนัยายน 2564 ในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน  894,667,502 บาท เมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2564 และอนุมตัิการจ่ายเงนิ     

ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการระหว่างเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2564 ในอตัรา 0.60 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน 536,800,501 บาท 

รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 1.60 บาท เป็นเงนิจาํนวนรวมทัง้สิ้น 1,431,468,003 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 90.40 ของกาํไรสุทธิ

ต่อหุน้ โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่22 เมษายน 2565 (Record Date) และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน

วนัที ่6 พฤษภาคม 2565  

ประธานได ้ใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไมม่ผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินวาระน้ี 

 

ผลการดําเนินงาน ปี 2564 

รายได ้ 3,009,512,783 

กาํไรสุทธ ิ 1,581,450,356 

กาํไรต่อหุน้ 1.77 
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มติท่ีประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลจากผลประกอบการปี 2564 และรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผล

ระหวา่งกาลตามทีเ่สนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จาํนวน 572,588,383 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      
 

วาระท่ี 5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระใหท้ี่

ประชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชุม แจง้ว่า ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที่ 16 ไดก้าํหนดใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสามของ

คณะกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และกรรมการทีจ่ะหมดวาระลงในปีน้ีจะมจีาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 

2. นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. นางอรนุช อภศิกัดิ์ศิรกิลุ กรรมการอสิระ 

ทัง้น้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั

ลว่งหนา้ ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั แต่ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อมายงับรษิทั  

ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่า กรรมการท ัง้ 3 ท่านดงักล่าวเป็นผูท้ี่มคีวามรู ้

ความสามารถ มปีระสบการณ์และประวตัิการทาํงานที่ดี มคุีณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและมคุีณสมบตัิที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของกรรมการ  

นอกจากน้ี กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผูท้ี่ไดร้บัการพจิารณาแลว้ว่ามีคุณสมบตัิตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สามารถใหค้วามเหน็

ในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นอสิระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจงึไดม้มีติเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัใหเ้สนอต่อที่ประชมุผู ้

ถอืหุน้ใหแ้ต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง ทัง้น้ี เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระน้ีไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถ้อืหุน้

พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้ ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 4 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธเิลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศ

คะแนน จะประกาศทลีะรายชื่อเรยีงตามลาํดบั 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไมม่ผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินวาระน้ี 

 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เลอืกตัง้

กรรมการท ัง้ 3 ท่าน คือ นายสมใจนึก เองตระกูล นายวชิา พูลวรลกัษณ์ และนางอรนุช อภศิกัดิ์ศิริกุล เป็นกรรมการของบริษทั ตามทีเ่สนอต่อที่

ประชมุ ดงัน้ี  

 

 

(1) นายสมใจนึก เองตระกูล ดว้ยคะแนนเสยีง 
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เหน็ดว้ย จาํนวน 502,602,793 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 87.7773 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน  69,985,590 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 12.2226 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

(2) นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จาํนวน 572,545,383 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9924 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 43,000 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0075 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

(3) นางอรนุช อภศิกัดิ์ศิรกิลุ ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จาํนวน 572,294,062 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9485 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 294,190 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0513 

งดออกเสยีง จาํนวน 131 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระท่ี 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนและเบ้ียประชมุสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2565  

 ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่า ในการพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุสาํหรบักรรมการประจาํปี 2565 น้ี คณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาโดยกล ัน่กรองอย่างละเอียด เพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดของ

กรรมการ และไดเ้ทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของกรรมการในบริษทัอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั รวมท ัง้การเติบโตของผลกาํไร 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจงึมมีติเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั และเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 

2565 เพือ่กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในเอกสารแนบทา้ย 5 และไดเ้สนอไป

ยงัคณะกรรมการบริษทั ใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ สาํหรบัปี 2565 โดยกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการดงักลา่วเป็นจาํนวนไมเ่กิน 12.58 ลา้นบาท โดย

แบ่งออกเป็นค่าตอบแทนกรรมการจาํนวนไมเ่กนิ 4.68 ลา้นบาท และเงนิบาํเหน็จพเิศษจาํนวน 7.90 ลา้นบาท 

ประธานใหน้ายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ 

นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์แจง้แก่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ว่า คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณา และเสนอไปยงั

คณะกรรมการบริษทั ใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สาํหรบัปี 2565 โดยกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการดงักล่าวเป็นจาํนวนทัง้สิ้นไม่เกิน 12.58 ลา้นบาท 

โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนกรรมการจาํนวนไมเ่กิน 4.68 ลา้นบาท และเงนิบาํเหน็จพเิศษจาํนวน 7.90 ลา้นบาท 

โดยค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการจาํนวน 4.68 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

ค่าเบี้ยประชมุ 

(1) สาํหรบัคณะกรรมการบรษิทั จ่ายใหต้าํแหน่งประธานกรรมการ ปีละ 216,000 บาท และตาํแหน่งกรรมการ ปีละ 357,000 บาท 

(2) สาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายใหต้าํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 75,000 บาท และตาํแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอสิระ ปีละ 45,000 บาท  
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(3) สาํหรบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั จ่ายใหต้าํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ปีละ 

18,000 บาท 

(4) สาํหรบัคณะกรรมการบรหิาร จ่ายใหต้าํแหน่งประธานกรรมการบริหาร ปีละ 75,000 บาท และตาํแหน่งกรรมการบริหาร ปีละ 

45,000 บาท 

โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชดุย่อยอื่นของบริษทัประจาํปี 2565 เปรยีบเทยีบกบั

ปี 2561 ถงึ2564 ตามเอกสารแนบ 5 

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิม่เติม เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนและเบี้ย

ประชมุสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2565 

 

 มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2565 จาํนวนทัง้สิ้นไม่เกิน 

4,680,000 ลา้นบาท ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี    

เหน็ดว้ย จาํนวน 572,362,393 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9518 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 275,990 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0481 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2565 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอยีดการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีริษทัประจาํปี 

2565 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

เลขานุการการประชมุชี้แจงวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 120 และขอ้บงัคบั

ของบริษทัขอ้ที ่38 ทีก่าํหนดใหเ้ป็นอาํนาจของทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในทุกปี สาํหรบัปี 2565 คณะกรรมการ

ตรวจสอบพจิารณาแลว้ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษทัทาํการเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพรซ้วอรเ์ตอร์

เฮา้สคูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ไดแ้ก่ 

 1. นางสาวธตินินัท ์แวน่แกว้    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

2. นางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

3. นายพสิฐิ ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทั ประจาํปี 2565 โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมี

อาํนาจในการดาํเนินการตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิดงักล่าว ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ

ปฏบิตัิงานไดใ้ห ้บริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบริษทัไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ 

เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้

ทัง้น้ี ในการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชน้ีี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลการปฏบิตังิานและความเป็นอสิระ ค่าสอบบญัช ี

คุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดเป็นเกณฑใ์นการ

ตดัสนิใจ 

นอกจากน้ี บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธ์

และ/หรือส่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่วในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการ
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ปฏบิตัิหนา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใดรายละเอยีดขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นไปตามทีป่รากฏในหนงัสอืประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารแนบ 6 

ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทกุท่านแลว้ 

จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณากาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 3,450,000 บาท และ

รบัทราบค่าสอบบญัชขีองบริษทัย่อยเป็นเงนิจาํนวนไม่เกิน 2,965,000 บาท รวมค่าสอบบญัชขีองบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2565 เป็น

จาํนวนเงนิรวมไมเ่กนิ 6,415,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรวมสาํหรบัการจดัทาํงบการเงนิของบริษทัและงบการเงนิรวมรายละเอยีดปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 6 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เติม เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจาํปี 2565 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้ บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังาน

สอบบญัชขีองบริษทั และบริษทัย่อย ประจาํปี 2565 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายชื่อต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและ

แสดงความคดิเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัประจาํปี 2565 

1. นางสาวธตินินัท ์แวน่แกว้    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432   

2. นางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

3. นายพสิฐิ ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095    

โดยกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับริษทัประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 3,450,000 บาท และรบัทราบค่าสอบบญัชขีองบริษทั

ย่อยประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 2,965,000 บาท รวมค่าสอบบญัชขีองบริษทัและบรษิทัย่อย ประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิรวมไม่

เกนิ 6,415,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จาํนวน 572,362,393 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จาํนวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน    

 

วาระท่ี 8 พจิารณาวาระอืน่ๆ 

เมือ่สิ้นสุดการประชมุในวาระที ่7 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุม

เพือ่พจิารณาอกีหรอืไม ่ 
 

- ไมม่กีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ – 

จากนัน้ ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มขีอ้คดิเหน็หรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ซึง่มคีาํถามเพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

นายธีรพทัร นิคมานนท ์และ นายอภนินัท ์จริโกเมศ ผูถ้อืหุน้ สอบถาม ดงัน้ี 

 ขอใหบ้ริษทัชี้แจงมมุมอง แนวทาง รวมถงึกลยุทธท์างธุรกิจ สาํหรบักรณีทีเ่ขา้ซื้อหุน้ใน บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ง 

จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทั เวริค์พอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

นายวชิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงดงัน้ี 

 สาํหรบัการเขา้ร่วมลงทุน ในบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง หรือ TKN นัน้ เน่ืองจากบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัดา้น 

synergy และมองเห็นว่า TKN ถือเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในวงการธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ ์เช่น สาหร่าย เป็นหลกั          
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ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนการขยายธุรกิจป๊อบคอรน์ของบริษทั ทีต่อ้งการร่วมมอืกนัเพือ่ประโยชนใ์นการเขา้ถงึวธิีการลดตน้ทุนผลติภณัฑ ์ขยาย

ช่องทางการจดัจาํหน่าย รวมถงึทาํการตลาดท ัง้ในและต่างประเทศ 

 ในส่วนของการเขา้ร่วมลงทุน ในบริษทั เวริค์พอยท ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) หรือ WORK ซึ่งเดมิถอืเป็นพนัธมติร

ของบริษทัในธุรกิจร่วมทุนสรา้งภาพยนตม์ายาวนาน และมคีวามโดดเด่นในดา้นการสรา้งสรรค ์Content ทีห่ลากหลาย จงึเป็นโอกาสดทีีจ่ะ

ร่วมกนัคน้หา Innovation ผ่าน Investment TOKEN เพือ่เป็นการต่อยอดธุรกจิดา้นสือ่ของบริษทั 

 

นายอภนินัท ์จริโกเมศ ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

 บริษทัมแีผนการวางจาํหน่ายผลติภณัฑป๊์อบคอรน์ในรา้น 7-11 เมื่อใด  และไดม้กีารวางแผนในการขยายธุรกิจป๊อบคอรน์ไว ้

อย่างไรบา้ง 

นายวชิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงดงัน้ี 

 ในส่วนของธูรกิจป๊อบคอรน์ ขณะน้ีอยู่ในระหว่างข ัน้ตอนการพฒันารสชาติของผลติภณัฑแ์ละประเมนิการตลาด เพือ่หาช่องทาง

สาํหรบัการจดัจาํหน่าย โดยคาดวา่จะวางจาํหน่ายป๊อบคอรน์แบรนด ์“ป๊อบสตาร”์ ของบรษิทัในรา้นสะดวกซื้อ 7-11 ไดภ้ายใน 2 เดอืนจากน้ี  

 

เมือ่ไมม่ผูีใ้ดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ หรอืเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธานจงึเสนอปิดประชมุเวลา 11.50 นาฬกิา 

   

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

 

 

                 (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

              ประธานทีป่ระชมุ 


