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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2564 (คร้ังที ่28/2564) 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สถานทีป่ระชุม 

อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์(อาคาร M1) ชัน้ 15 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

วันและเวลาทีป่ระชุม 

การประชมุจดัขึน้ เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายประเสรฐิ ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  

4. นายสมศกัดิ ์ พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

5. หม่อมหลวงนลินี หสัดนิทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์ เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการกาํกบัดแูลกจิการและ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7. นายอภิวฒัน ์ เงินหมื่น กรรมการอิสระ 

8. นางสาวแคทลีน มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

9. นายกจิชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

10. นางองัคณีย ์ ฤกษศ์ิรสิขุ กรรมการ  เลขานกุารบรษิัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงิน 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 - ไม่มี -   

มีกรรมการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 จาํนวน 10 ท่านจากจาํนวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด 10 ท่าน คิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิัทฯ ทัง้คณะ 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด  

1. นางสาวตวงพร ศรีประเทศ  

2. นางสาวพชัรณฐั ทองนิลพนัธ ์  
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ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซัลติง้ จาํกัด 

1. นายณฐัสิทธ์ิ เทิดสิทธิกลุ  

นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่าบริษัทฯ           

มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวนทัง้สิน้ 42 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้383,716,674 หุน้ คิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 48.8648 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด ซึ่งมีจาํนวนหุน้รวม 785,261,701 หุน้ และระหว่างการประชุมมีผูถื้อ

หุน้มาเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีกจาํนวน 1 ราย รวมการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ย

ตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 43 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 383,718,177 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 48.8650 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชมุ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายณัฐสิทธ์ิ เทิดสิทธิกุล ท่ีปรกึษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซลัติง้ จาํกดั 

ใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม และเป็นผูช้ีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบเก่ียวกบัขอ้

ปฏิบตัิในการประชมุและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยท่ีปรกึษากฎหมายไดช้ีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบดงันี ้

• ผูถื้อหุน้ทกุท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

• ภายหลงัท่ีผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านัน้ 

• บริษัทฯ จะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้ในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตวัเอง และผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

• เฉพาะวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอใหล้งคะแนนเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณีท่ีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย               

ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

• สาํหรบัการนบัผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได ้ดงันี ้

o วาระท่ี 1, 3, 4, 5 7 และ 10 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

o วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

o วาระท่ี 6 ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย 

o วาระท่ี 8 และ 9 ตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน

ดว้ย 

• สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีตอ้งการกลบักอ่น หรือไม่ไดอ้ยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด สามารถใชสิ้ทธิของท่านไดโ้ดยการส่ง

บตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ 
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เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสาํหรบัการสอบถาม โดย

ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้เขียนคาํถามลงในแบบฟอรม์ท่ีบริษัทฯ จัดเตรียมไว้และส่งให้แก่

เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะขออนญุาตตอบคาํถามผ่านทางเว็บไซตข์องทางบรษิัทฯ เท่านัน้ 

เพ่ือการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูและใชข้อ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีไดร้บัแจง้จากผูถื้อหุ้น ผูร้บัมอบฉันทะ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม และ/หรือท่ีไดร้บัจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกัด (“TSD”) ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง 

และขอ้มลูหุน้ เป็นตน้ เพ่ือนาํไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงคข์องการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 รวมถึงการจดัใหม้ีการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยจะเก็บขอ้มูลดังกล่าวเป็นความลับภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย

ตลอดระยะเวลาท่ีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลู และ/หรือการอา้งอิงเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจดัประชมุดงักล่าว 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2563 (คร้ังที ่27/2563) เม่ือวันที ่30 กรกฎาคม 2563  

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (ครัง้ท่ี 27/2563) เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 

2563 ซึ่งมีจาํนวนทัง้หมด 21 หนา้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับ

หนงัสือเชิญประชมุแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคาํถาม

ผ่านทางเว็บไซตข์องทางบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 และขอ้ใหท่ี้ประชุม

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (ครัง้ท่ี 27/2563) เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 (ครัง้ท่ี 

27/2563) เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน

พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้

เห็นดว้ย 383,716,674 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2563 และรายงานประจาํปี 2563    

ประธานฯ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2563 ท่ีผ่านมา แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนดว้ยกันคือ      

1. กลุ่มธุรกิจ  Lifestyle โดยมีธุรกิจในกลุ่มนี้จํานวน 2 ธุรกิจ กล่าวคือ Jeffer Restaurant ประกอบธุรกิจ

รา้นอาหาร (บริษัทถือหุน้ทางออ้มในสัดส่วนรอ้ยละ 100) และ Wall Street English ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียน

สอนภาษาองักฤษ (บรษิัทถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 100) และ 2. กลุ่มธุรกิจ Entertainment โดยม ีWave 

TV ซึ่งประกอบธุรกิจรบัจา้งผลิตละครโทรทศันใ์หแ้ก่ช่อง 3 (บรษิัทถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 100)  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีเงินลงทุนในหุน้ของบริษัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี่ จาํกัด (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 6 

และเงินลงทนุในหุน้ของบรษิัท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 29 ตามลาํดบั 
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ประธานฯ ชีแ้จงภาพรวมการประกอบธุรกิจในปี 2563 ของแต่ละ Business Unit ของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้  

1. Wall Street English   

บริษัทฯ มีสัญญา Master Franchise Agreement โดยเป็นการรับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการขยายธุรกิจใน

รูปแบบของ Franchise ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา เป็นระยะเวลา 15 ปี (สิน้สดุในปี 2576) โดยมีเงื่อนไข

ว่า บริษัทฯ จะต้องดาํเนินการเปิดสาขาของ Wall Street English ในรูปแบบ Franchise จํานวน 8 สาขาใน

ประเทศไทย ภายในปี 2570 และบริษัทฯ จะตอ้งดาํเนินการเปิดสาขาในประเทศกมัพูชาจาํนวน 3 สาขา และใน

ประเทศลาวจาํนวน 1 สาขาภายใน 6 ปีนับจากวันท่ีไดม้าซึ่งสัญญา Master Franchise Agreement ดังกล่าว 

โดยในช่วงตน้ปี 2563 บรษิัทฯ ไดม้ีการขยายสาขาเพ่ิมอีก 2 สาขา โดยสาขาแรกคือ สาขาสีลม และสาขาท่ี 2 คือ 

สาขาระยอง (สาขาแพชชั่น ชอ้ปป้ิง เดสติเนชั่น ระยอง) ทาํใหบ้รษิัทฯ มีจาํนวนสาขารวมทัง้สิน้ 14 สาขา  

2. Jeffer Restaurant 

ในปี 2563 Jeffer Restaurant เนน้การจดัโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูดลกูคา้ โดยเนน้ดา้นความคุม้ค่า และเนน้สินคา้ท่ีมี

รสชาติแบบไทยท่ีลูกคา้คนไทยสามารถรบัประทานไดบ่้อยๆ คือกลุ่มขา้วต่างๆ พวกจัดอาหารเป็น Set Menu 

เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายใหแ้ก่ลกูคา้และเพ่ิมโอกาสในการขายสินคา้ท่ีมากขึน้ นอกจากนี ้Jeffer Restaurant 

ไดเ้ปิดใหบ้ริการสั่งซือ้สินคา้และจดัส่งสินคา้ผ่านช่องทางออนไลนเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งท่ีผ่านมาไดร้บัการตอบ

รบัท่ีดีจากลกูคา้ ถือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 อีกดว้ย 

ต่อมาประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับ CG Score อยู่ท่ีระดับรอ้ยละ 91 หรือในระดับ 

“Excellent” ซึ่งจดัอยู่ในระดบัเดียวกนักบับรษิัทท่ีอยู่ใน SET50 Index ท่ีมี CG Score อยู่ท่ีระดบัรอ้ยละ 92 และ 

AGM Checklist Score อยู่ท่ีระดบัรอ้ยละ 100 หรือในระดบั “Excellent and deserve as an example”   

นอกจากนี ้บริษัทฯ กาํลงัอยู่ในขัน้ตอนการเตรียมการเขา้ร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุรติ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดาํเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดงันี ้

ในส่วนของยอดขายภาพรวมของกลุ่มบริษัทเติบโตลดลงรอ้ยละ 36 จากจาํนวน 1,087 ลา้นบาทลดลงเหลือ

จาํนวน 701 ลา้นบาท โดยธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ มียอดขายเติบโตลดลงรอ้ยละ 20 จากจาํนวน 545 

ลา้นบาท ลดลงเหลือเป็นจาํนวน 435 ลา้นบาท ส่วนธุรกิจรา้นอาหาร Jeffer Restaurant มียอดขายเติบโตลดลง

รอ้ยละ 52 จากจาํนวน 511 ลา้นบาท ลดลงเหลือเป็นจาํนวน 246 ลา้นบาท  

ในส่วนของกาํไรขัน้ตน้ บริษัทฯ มีกาํไรขัน้ตน้ในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 36 จากจาํนวน 495 ลา้นบาทในปี 2562

เป็นจาํนวน 318 ลา้นบาทในปี 2563 และมีค่าใชจ้่ายเท่ากับ 480 ลา้นบาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 26 จากปี 

2562 โดยลดลงเน่ืองจากตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลงจาก 43 ลา้นบาทเป็น 40 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการบริหาร

ลดลงจาก 230 ลา้นบาทเป็น 209 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการขายลดลงจาก 375 ลา้นบาทเป็น 231 ลา้นบาท 

และ EBITDA จากปี 2562 ท่ีจาํนวน 70 ลา้นบาท ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 71 มาอยู่ท่ีจาํนวน 120 ลา้นบาทในปี 

2563 สาเหตหุลกัมาจากการตดัค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ขาดทุนสทุธิเท่ากับ 227 ลา้นบาทในปี 2563 ในงบการเงินรวม แต่หากพิจารณาท่ีเฉพาะส่วนของ       

ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิัทใหญ่ บรษิัทฯ จะขาดทนุประมาณ 201 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 214 จากปี 2562 ในส่วน

ของสินทรพัย ์บรษิัทฯ มีสินทรพัยล์ดลงจากปี 2562 ท่ีจาํนวน 3,370 ลา้นบาท มาอยู่ท่ีจาํนวน 1,929 ลา้นบาทใน

ปี 2563 หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ของบรษิัทฯ จากการกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์โดยเป็นการกูย้ืมเพ่ือการไดม้าซึง่

ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการกูย้ืมในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ลดลงจากปี 2562 ท่ีจาํนวน 597 ลา้นบาท คงเหลือ

จาํนวน 504 ลา้นบาทในปี 2563   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคาํถาม

ผ่านทางเว็บไซตข์องทางบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอเสนอใหท่ี้

ประชมุพิจารณารบัทราบผลประกอบการปี 2563 และรายงานประจาํปี 2563 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ รบัทราบผลประกอบการปี 2563 และรายงานประจาํปี 2563 วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือ

ทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน    

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ขอใหน้างองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงนิ เป็นผูร้ายงานงบการเงินประจาํปี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ  

นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า บรษิัทฯ ขอเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ ้นสุด  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน แต่ตามกฎหมายตอ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนีด้ว้ย ซึ่งรายละเอียดของงบแสดงฐานะทาง

การเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 

2563 หนา้ 82 ถึง 202 และมรีายการท่ีสาํคญัดงันี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

สินทรพัยร์วม 1,929 ลา้นบาท 

หนีสิ้นรวม 1,110 ลา้นบาท 

ส่วนของเจา้ของรวม 819 ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

รายไดร้วม 701 ลา้นบาท 

ตน้ทนุรวม 383 ลา้นบาท 

กาํไรขัน้ตน้ 318 ลา้นบาท 

(ขาดทนุ)สทุธิสาํหรบัปี  (227) ลา้นบาท 

(ขาดทนุ)สทุธิของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิัทใหญ่ (201) ลา้นบาท 

(ขาดทนุ)ต่อหุน้ (0.38) บาท 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคาํถาม

ผ่านทางเว็บไซตข์องทางบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอเสนอใหท่ี้

ประชมุพิจารณางบการเงินประจาํปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงินประจาํปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตาม

รายละเอียดท่ีประธานเจา้หนา้บริหารท่ีฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชมุ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 383,716,674 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563 

ประธานฯ ขอใหน้างองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงินเป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชมุ  

นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ไดก้าํหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะ

กระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้า่ยเงินปันผล…”   
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จากงบการเงินรวมประจาํปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ บรษิัทฯ 

มีผลประกอบการขาดทนุสะสม ดงันัน้ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้คณะกรรมการบรษิัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2563 อนัเน่ืองมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีความจาํเป็นตอ้งสาํรองเงินสดเพ่ือใชใ้นการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทนุหมนุเวียนต่อไป  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคาํถาม

ผ่านทางเว็บไซตข์องทางบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 และขอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตักิารงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ี

ประชมุ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 383,717,177 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ทําหน้าท่ีแทนประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน เป็นผูด้าํเนินการประชุมในวาระนี ้เน่ืองจากประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนครบ

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในปีนี ้ 

นางสาวแคทลีน มาลีนนท ์ทาํหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชมุ

ว่า ขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 17 ไดก้าํหนดว่า “ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจาํปี 

จาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด…” ทัง้นี ้ในปัจจุบนักรรมการของบริษัทฯ มีจาํนวน 10 ท่าน ดงันัน้ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน คือ    

(1) นายประเสรฐิ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

(2) นายชยัประนิน  วิสทุธิผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(3) นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(4) นายกจิชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

นางสาวแคทลีน มาลีนนท ์ทาํหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กล่าวต่อท่ีประชมุว่า 

คณะกรรมการบรษิัทฯ (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดม้ีการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบดว้ยความ

ระมดัระวงัแลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามรายนามดงัต่อไปนี ้ 
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(1) นายประเสรฐิ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

(2) นายชยัประนิน  วิสทุธิผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(3) นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(4) นายกจิชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

ทั้งนี ้เน่ืองจากบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมี

ความรูค้วามสามารถและคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยไดน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกับประวตัิของกรรมการไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้

แลว้ 

บริษัทฯ ไดป้ระกาศเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลใดท่ีเหมาะสมและมีความรูค้วามสามารถเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มี   

ผูถื้อหุน้เสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการดงักล่าว 

นางสาวแคทลีน มาลีนนท ์ทาํหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้

ประชุมไดส้อบถามและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคาํถามผ่านทางเว็บไซตข์องทาง   

บริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปี 2564 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง      

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้ 

1. นายประเสรฐิ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 383,717,177 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0003 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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2. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ และ  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เห็นดว้ย 383,717,177 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0003 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

3. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการกาํกบั 

ดแูลกิจการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

เห็นดว้ย 383,717,177 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0003 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

4. นายกจิชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง   

เห็นดว้ย 383,718,177 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น

ผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี ้โดยนายชยัประนิน วิสทุธิผล ไดช้ีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบเก่ียวกบัขัน้ตอนการกาํหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ได้

ดาํเนินการ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุ

ย่อย และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดยได้

กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทใน

ธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากกรรมการ ทั้งนี ้จะมีการคาํนึงถึงค่าตอบแทน

ดงักล่าวว่า อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีสามารถจะจงูใจใหก้รรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงาน

ตามเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไวด้ว้ย และ 
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(2) นาํเสนอหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการชดุย่อยในแต่ละตาํแหน่ง ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน และ/หรือมิใช่ตวัเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 

เพ่ือพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิ 
 

ทั้งนี ้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ซึ่งไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

ประจาํและเบีย้ประชุมกรรมการแลว้ บริษัทฯ ไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงิน หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใหแ้ก่

กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปีท่ีผ่านมา (ปี 2563) เปรียบเทียบกับปีท่ีเสนอ      

(ปี 2564) เป็นดงันี ้ 
 

 ปี 2563 ปี 2564 

 ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบรษิัท     

• ประธานกรรมการ 35,000 บาท 5,000 บาท 35,000 บาท 5,000 บาท 

• กรรมการอสิระ และกรรมการ 20,000 บาท 5,000 บาท 20,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 5,000 บาท 25,000 บาท 5,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน    

    

• ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

15,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง     

• ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 10,000 บาท - 10,000 บาท 

• กรรมการบรหิารความเสี่ยง - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการ     

• ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 10,000 บาท - 10,000 บาท 

• กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

 

ทัง้นี ้เมื่อปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน และไดร้บัอนุมตัิค่าตอบแทนจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2563 ในวงเงิน 5.7 ล้านบาท และใช้ไป 4.03 ล้านบาท สําหรับในปี 2564 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหท่ี้

ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ลา้นบาท ซึ่งเป็นวงเงิน

เท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการชดุย่อยในปี 2563 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคาํถาม

ผ่านทางเว็บไซตข์องทางบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอเสนอใหท่ี้

ประชมุพิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2564 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 383,717,177 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0003 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 

ประธานฯ ขอใหน้ายประเสรฐิ ภทัรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

นายประเสริฐ ภทัรดิลก ชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี คือ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

เอบีเอเอส จาํกัด (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นปีท่ี 10 นบัจากปี 2555 

เน่ืองดว้ย PwC เป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียง มีผลงานเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์

ในลกัษณะอ่ืนใดกบับรษิัทฯ เป็นผูม้ีความรู ้ความชาํนาญ และมีประสบการณใ์นการตรวจสอบบรษิัทจดทะเบียน

และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยผูส้อบ

บญัชีมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 9432 และ/ หรือ 

2. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 

3. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7358 

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใด ๆ  กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ทัง้นี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ 

เป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง

ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ให ้PwC จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของ PwC ท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น

ปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนได ้

สาํหรบัค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 เมื่อไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของ

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกันแลว้ เห็นว่า PwC มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2564 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ  

ทัง้สิน้ 3,000,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบญัช ีประจาํปี 2563 จาํนวน 530,000 บาท 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคาํถาม

ผ่านทางเว็บไซตข์องทางบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอเสนอใหท่ี้

ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจาํปี 

2564 โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ     

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 383,718,177 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 576,925,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้

ออกจําหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายณฐัสิทธิ์ เทิดสิทธิกลุ ท่ีปรกึษากฎหมายเป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 

นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี ้แจงว่า บริษัทฯ ได้เคยมีมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 อนุมตัิใหบ้ริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบรษิัทฯ 

จาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จาํนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ (1) จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เป็นจาํนวนไม่เกิน 

701,927,387 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และ (2) รองรบัการใชสิ้ทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบรษิัทฯ 

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

บรษิัทฯ ขอเรียนสรุปเหตกุารณข์องการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ตามมตท่ีิประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ดงันี ้

(1) บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ไดท้ัง้สิน้จาํนวน 

317,310,110 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทาํใหทุ้นชาํระแลว้ของบริษัทฯ เปล่ียนแปลงจากทุนชาํระ

แล้วเดิมจํานวน 467,951,591 บาท เป็นทุนชําระแล้วใหม่จํานวน 785,261,701 บาท แบ่งเป็นหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจาํนวน 785,261,701 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และทาํใหบ้ริษัทฯ คงเหลือ

หุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายอยู่จาํนวน 384,617,277 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
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(2) บรษิัทฯ จดัสรรใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ท่ีไดซ้ือ้หุน้สามญัตามขอ้ (1) ขา้งตน้ ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพ่ิม

ทุนใหม่ ต่อ 1 ใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) ซึ่งทาํใหม้ีผูถื้อหุน้

เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ท่ีไดซ้ือ้หุน้สามญัตามขอ้ (1) ขา้งตน้ไดร้บัจดัสรรใบแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) จาํนวนทั้งสิน้ 158,655,055 หน่วย โดย

ข้อกาํหนดสิทธิไดร้ะบุอัตราการใชสิ้ทธิไวท่ี้ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ    

ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ จึงทาํใหบ้ริษัทฯ ตอ้งมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ไวร้องรบั

การใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) จาํนวนทั้งสิน้ 

158,655,055 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และคงเหลือหุน้ท่ีจะไม่ไดใ้ชส้าํหรบัการรองรบัการใชสิ้ทธิ

ของใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) อยู่จาํนวน 192,308,639 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

รวมคงเหลือหุน้ท่ีตอ้งตดัทิง้เพราะไม่ไดอ้อกจาํหน่ายหรือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิตามขอ้ (1) 

และขอ้ (2) ขา้งตน้อยู่จาํนวนทัง้สิน้ 576,925,916 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ว่าดว้ยการเพ่ิมทนุ 

บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกและเสนอขายในจํานวน 

576,925,916 หุน้ ก่อนการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

ประธานฯ จึงขอเรียนท่ีประชมุทราบว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 

ไดม้ีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 576,925,916 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 943,916,756 บาท 

โดยการตัดหุ้นท่ีไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และอนุมัติการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 943,916,756 บาท (เกา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นเกา้แสนหน่ึงหมื่นหก

พนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบหกบาทบาท) 

 แบ่งออกเป็น  943,916,756 หุน้ (เกา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นเกา้แสนหน่ึงหมื่นหก

พนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบหกบาทหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                    1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  943,916,756 หุน้ (เกา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นเกา้แสนหน่ึงหมื่นหก

พนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบหกบาทหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  

ทัง้นี ้โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายมีอาํนาจในการ

จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิทัขอ้ 4.  กบักระทรวงพาณิชย ์รวมถึงใหม้ีอาํนาจ

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนจนเสรจ็การ  
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคาํถาม

ผ่านทางเว็บไซตข์องทางบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 และขอเสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 576,925,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุน้ท่ีไม่ไดอ้อกจาํหน่าย 

และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบรษิัทฯ    

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 576,925,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุน้ท่ีไม่ไดอ้อกจาํหน่าย 

และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบรษิัทฯ   

เห็นดว้ย 383,717,177 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0003 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใน

จาํนวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจาํนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน

ใหม่จํานวน 1,415,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายณฐัสิทธิ์ เทิดสิทธิกลุ ท่ีปรกึษากฎหมายเป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 

นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ท่ีปรึกษากฎหมายชีแ้จงว่า การเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

หมายถึง การเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยการขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้ และใหอ้าํนาจคณะกรรมการ

บริษัทฯ กาํหนดวตัถปุระสงคก์ารออกและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน เช่น การกาํหนดราคา วนัและเวลาท่ีเสนอขาย หรือ

เงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยปัจจุบันตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป 

(General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนและประเภทการจัดสรรจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้และใหอ้าํนาจคณะกรรมการบริษัทกาํหนดวตัถุประสงค ์การออกและจดัสรรหุน้เพ่ิม

ทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพ่ิมทุนดังกล่าวจะเพ่ิมความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหาร

โครงสรา้งทุนใหส้อดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะ

ตลาด อนัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลกัปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ดว้ย 

  



 Wave Entertainment Public Company Limited 
 บรษิทั เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั(มหาชน)   

3199 Maleenont Tower 15th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel.: (66-2) 665-6705   Fax.: (66-2) 665-6750 

  

   หนา้ 15 จาก 18  

 

ประธานฯ จึงขอเรียนท่ีประชมุทราบวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 

ไดม้ีมติเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบ

อํานาจทั่ วไป (General Mandate) ในจํานวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,415,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่

จาํนวนไม่เกิน 471,083,244 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมัติการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนังสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้   

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 1,415,000,000 บาท (หน่ึงพนัส่ีรอ้ยสิบหา้ลา้นบาท) 

 แบ่งออกเป็น  1,415,000,000 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีรอ้ยสิบหา้ลา้นหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                    1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  1,415,000,000 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีรอ้ยสิบหา้ลา้นหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  

ทัง้นี ้โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายมีอาํนาจในการ

จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4.  กบักระทรวงพาณิชย ์รวมถึงใหม้ีอาํนาจ

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนจนเสรจ็การ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคาํถาม

ผ่านทางเว็บไซตข์องทางบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 และขอเสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจาํนวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,415,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ใหม่จาํนวนไม่เกิน 471,083,244 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจาํนวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,415,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่

จาํนวนไม่เกิน 471,083,244 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณห์

สนธิของบรษิัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ    

เห็นดว้ย 383,717,177 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0003 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 1 บาท  

ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 

471,083,244  หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันี ้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 235,541,622 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็น   

รอ้ยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) หรือ  

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกิน 157,027,748 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น            

รอ้ยละ 20 ของทนุชาํระแลว้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) หรือ  

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 78,513,874 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

10 ของทนุชาํระแลว้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

โดยภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ (1) หรือขอ้ (2) หรือขอ้ (3) ขา้งตน้แลว้ ทุนชาํระ

แลว้ของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้

เพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่ วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจะต้อง

ดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในวันท่ีบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปีในครัง้ถัดไป หรือภายในวันท่ี

กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

รายละเอียดของการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีป้รากฏ

ตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

โดยใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ มีอาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ดงันี ้ 

(1) พิจารณากาํหนด แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จาํกัดเฉพาะวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ระยะเวลาเสนอขาย การ

ชาํระค่าหุน้ และการกาํหนดขอ้กาํหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุดงักล่าว เป็นตน้  

(2) เขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการอ่ืนใดท่ี

จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาํขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุน้

สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดงักล่าวต่อ

หน่วยงานกาํกับดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเก่ียวกับการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน

ดงักล่าว 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคาํถาม

ผ่านทางเว็บไซตข์องทางบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 และขอเสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 471,083,244 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้     

หุน้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้    

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 471,083,244 หุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทกุประการ    

เห็นดว้ย 383,717,177 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

วาระที ่11 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

ตามท่ีประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมผ่านการเขียนคาํถามไวใ้หแ้ก่

บริษัทฯ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และบริษัทฯ ไดต้อบคาํถามดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ สรุปได้

ดงันี ้ 

คณุณฐวร ลิมปนางกรู ผูถื้อหุน้มคีาํถาม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. บรษิัทฯ คาดหมายว่าจะไดร้บัผลตอบแทนจากโครงการ Megawatt ปีละเท่าใด 

คาํตอบ บริษัทฯ คาดหมายว่าผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากโครงการ Megawatt ไม่ควรตํ่ากว่า 2 หลัก หรือ 

10% ขึน้ไป โดยเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

2. โครงการ Megawatt คาดหมายว่าจะมีรายไดปี้ละเท่าใด และมีค่าซ่อมบาํรุงเท่าใด 

คาํตอบ ณ ปัจจุบนั Megawatt ไดล้งทุนไปแลว้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษัท สยาม 

โซล่า เจนเนอเรชั่น จาํกัด ซึ่งไดจ้าํหน่ายไฟในเชิงพาณิชยแ์ลว้จาํนวน 27 เมกะวัตต ์และอีก 29    

เมกะวตัต ์ในบริษัท จีเอ พาวเวอร ์จาํกัด ลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศ

เวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะจาํหน่ายไฟไดใ้นเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 2 นี ้โดยมีค่าซ่อมบาํรุงเป็นไปตาม

กาํหนดการตามมาตรฐานเพ่ือใหป้ระสิทธิภาพของการผลิตไฟไดป้ระสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี ้

Megawatt อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงทุนอีกหลายโครงการในธุรกิจพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ 

ภายในปีนี ้ซึ่งคณะกรรมการของ Megawatt จะพิจารณาความเหมาะสมและความคุม้ค่าการ

ลงทนุเพ่ือสรา้งมลูค่าและผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้สงูสดุ   
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3. สญัญาท่ีเซ็นไวก้บัการไฟฟ้าประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่าอยู่ท่ีก่ีเมกะวตัต ์

คาํตอบ Megawatt ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายไฟกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งเมียนมาร ์หรือ 

Myanmar Investment Commission (MIC) ไปแลว้ โดยแบ่งเป็น 3 เฟส กาํลงัการผลิตรวม 360 

เมกะวตัต ์ในระยะเวลา 30 ปี    

4. โครงการ Megawatt มีทาํประกนัใดไวบ้า้งแลว้ 

คาํตอบ ปัจจุบันโครงการภายใตก้ารดาํเนินการและบริหารของ Megawatt ไดม้ีการทาํประกันต่างๆ เช่น 

ประกนัผลการดาํเนินงานของวสัดอุปุกรณก์ารผลิตไฟฟ้า ประกนัอคัคีภยั เป็นตน้ 

5. โครงการ Megawatt ตอ้งชะลอการก่อสรา้งหรือไม่ อย่างไร 

คาํตอบ ปัจจุบันไม่มีโครงการใดในประเทศไทยภายใต ้Megawatt ท่ีตอ้งชะลอการก่อสรา้ง ในส่วนของ

โครงการในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่าอยู่ในระหว่างการรอใหส้ถานการณท์างการเมือง

ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่ามีความแน่นอนชดัเจนและสถานการณไ์วรสัโควิด 19 ดีขึน้ 

ขอ้เสนอแนะของคณุณฐวร ลิมปนางกรู ผูถื้อหุน้สาํหรบัธุรกิจเจฟเฟอร ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. บริษัทฯ ควรจะหารายไดเ้พ่ิมดว้ยการใหบ้ริการแบบ Catering ใหก้ับองคก์รท่ีตอ้งจัดงานประชุม จัดงาน

เลีย้ง และการตัง้ซุม้อาหารตามสถานท่ีต่างๆ 

2. เมื่อบริษัทฯ ไดข้ายแฟรนไชสแ์ลว้ ตอ้งมีทีมงานติดตามตวัเลขต่างๆ ของแฟรนไชสเ์พ่ือสนับสนุนยอดขาย

และช่วยดแูลตน้ทนุค่าใชจ้่ายดว้ย  

3. รา้นสเต๊กบางราย มีราคาขายท่ีตํ่ากว่าแต่มีปรมิาณท่ีมากกว่า แมต้อนนีจ้ะมีสาขานอ้ยว่า แต่หากเราหาจดุท่ี

สามารถนาํไปพฒันาไดก้็น่าจะเป็นการดี พนกังานมีความตัง้ใจเป็นอย่างมาก 

บริษัทฯ ขอขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ ขอรับพิจารณาและจะนําไปหารือกับท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัทฯ ในลาํดบัต่อไป 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุทกุท่านท่ีสละเวลาเขา้รว่มประชมุพรอ้มทัง้ขอปิดการประชมุ 

เลิกประชมุเวลา 15.00 น. 

 

   ลงชื่อ - นายแมทธิว กิจโอธาน - ประธานในท่ีประชมุ 

                (นายแมทธิว กิจโอธาน) 

 

  ลงชื่อ - นางองัคณีย์ ฤกษ์ศริิสขุ - เลขานกุารบรษิัท 

               (นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ) 


