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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่  
 ประชุมเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพนา จันทรวิโรจน์   ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล   กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 
3. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายราเชน ลีรพันธ์ุ   กรรมการ 
รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น 
 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวฐิติกานต์  ธนาโอฬาร  ผู้อ านวยการ-พัฒนาธุรกิจ 
2. นางเธียรธารา เดชจ าเริญ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
3. นางสาวณัฐชานันท์ เจริญภัทรเกียรติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ-ฝ่ายการตลาดและขาย 
 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 
 
 

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  
1. นางสาวพรรณทิพา  ร่ารื่น   นักกฎหมาย 

 
ก่อนเริ่มการประชุมตามก าหนดวาระ  บริษัทฯ ชี้แจงแนวปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทฯ เก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งน้ี  
บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังน้ี 
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1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าป ี2563 ครั้งน้ี โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการ ก่อนวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nine.co.th และน าส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอเพิ่มวาระประชุม 

 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นผ่านทาง

เว็บไซต์ www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2091-5928 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 
เพื่อใหค้ณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด 
 
3.  เน่ืองด้วยสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุน

ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรรมการอิสระที่บริษัทฯ 
มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี คือ นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม 

 
4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวด

ที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
แล้ว ดังน้ี 

ข้อ 40 “การประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” 

ข้อ 42 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” 

ข้อ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่นในข้อบังคับน้ี หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้” 
 

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้
ยกมือเพื่อแสดงความประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นเม่ือลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการท าเครื่องหมายลงในบัตร
ลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามก ากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากน้ันเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน
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เสียงเพื่อน าไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน ทั้งน้ี ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ทราบในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 
คือหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหน่ึงของ
คะแนนเสียงเห็นด้วย   

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้ส าหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ 
เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 

5. การลงคะแนนที่ถือว่าเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสียและบริษัทฯ จะนับคะแนนเป็นการงดออกเสียงดังน้ี 
1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง 
2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ท าเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ลงชื่อ 
3) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ 
4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อก ากับ 

 

เริ่มการประชุม 
นายพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ 

นายวุฒินันท์ พึ่งประยูร เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยแถลงต่อท่ีประชุมว่า จ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 365,549,286 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังน้ี 

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 41,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่
จ าหน่ายแล้วทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 30 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 195,529,828 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 53.49 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 195,571,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของ
หุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 
 ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ถูกต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ 
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
 

 ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติมประธานจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2562 
  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,571,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 200 หุ้น  
 
วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 
 ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 ดังมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุม  
 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยละเอียด
ในรายงานประจ าปี 2562 และการชี้แจงในค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และในแบบรายงาน
เปิดเผยข้อมูลประจ าปี หรือแบบ 56-1 ที่ได้น าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อย
แล้ว  

 คุณวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 
2562  ดังน้ี  
 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกขาดทุนสุทธิ 98.94 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.44 
โดยมีสาเหตุหลัก ดังน้ี 
- ในปี 2562 รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ท่ี 79.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.67 เม่ือเทียบกับปี 2561สาเหตุมาจาก

ธุรกิจหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นของ Yomiuri Shimbun ซึ่งปิดกิจการไปท าให้ไม่มีรายได้ในส่วนดังกล่าว ซึ่งในปี 
2561 มีรายได้จ านวน 27.27 ล้านบาท และหมดสัญญาการจ าหน่ายสินค้าของ Disney แล้ว 

- ต้นทุนการให้บริการและการขาย (COGS & COS) อยู่ที่ 80.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.70 ของ
รายได้รวม ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.40 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย 
จ ากัด (OWM) ได้ปรับลดความถี่ในการแจก Rabbit Today จากรายวันเป็นรายสัปดาห์ ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง 
ประกอบกับ OWM ได้หยุดด าเนินงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ท าให้ไม่มีต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการในเดือนธันวาคม 2562 
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- ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อยู่ที่ 92.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับปี 2561  
สาเหตุหลักมาจาก 1) การจ่ายชดเชยให้พนักงานเน่ืองจาก OWM ปิดด าเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 
จ านวน 8.64 ล้านบาท 2) บริษัทฯ ย้ายส านักงานท าให้มีค่าเช่าส านักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท  
3) บริษัทฯ ต้องตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 

- นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการกลับรายการหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 41.95 ล้านบาท และตั้งขาดทุนจากการส ารอง
การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร จ านวน 30.45 ล้านบาท 
 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ขอแจ้งเพิ่มเติม เก่ียวกับความคืบหน้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งม่ันตั้งใจอย่างต่อเน่ืองในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายส าคัญของบริษัทฯ และทั้งน้ียังพร้อมให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วม
อบรมการจัดท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร (Working Paper CAC) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และให้เกิดความเชื่อม่ันว่าจะ
สามารถน าความรู้จากการอบรมดังกล่าวมาพัฒนาระบบงานและน ามาสู่การปฏิบัติงานได้จริง 

 
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  
 
ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดังน้ัน 

จึงขอเข้าสู่วาระที่ 3 ต่อไป 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
  ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ดังมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
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เห็นด้วย จ านวน 195,571,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จ านวน 100 หุ้น  
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่  6  
ก าหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า  บริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นน้ันได้  และเม่ือได้จ่ายเงินปัน
ผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”  ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)  หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม   

นอกจากน้ี ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดว่า 
การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร จะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 จากผลการด าเนินงานในปี 2562 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 98.94 ล้านบาท 
และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 131.06 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมเท่ากับ 446.40 ล้านบาท
ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

 
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม  2562 
 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,574,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จ านวน 2,152 หุ้น  
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 

ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบัน 
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน (อยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก 1 
ต าแหน่ง) โดยนับรวมกรรมการตรวจสอบด้วย และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยในป ี2563 มีกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 2 ราย ดังน้ี 
 1) นางศุภรานันท์ ตันวิรัช  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2) นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่     กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางศุภรานันท์ 
ตันวิรัช และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่  มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระในคราวน้ีกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซึ่งประวัติ
ของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ 
ได้จัดส่งให้ท่าน  

เน่ืองจากในวาระน้ีนางศุภรานันท์ ตันวิรัช และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่  เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอ
อนุญาตออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังน้ี  

1) นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ มีมติด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันทด์ังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,574,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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2) นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่  ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีมติด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,574,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด า เนินการประชุม แจ้ง ต่อที่ประชุมว่า  บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทาง
ผลก าไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่
บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน 

 
ทั้งน้ี โดยค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธาน

กรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร ซึ่งมีก าหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด 

หน่วย:บาท 

ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ)  ปี 2562 

ประธานกรรมการ 400,000 400,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 
กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 200,000 200,000 

กรรมการบริหาร 200,000 200,000 
 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ทั้งน้ีวาระน้ีต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่กล่าวข้างต้นด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังน้ี 
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เห็นด้วย จ านวน 195,574,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย 

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นปีท่ี 1 หรือ 

2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 หรือ 
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5730 

  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้
เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ 

  ส าหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รวม 4 บริษทั เป็นเงิน 1,500,000 บาท 

 
  ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

3930 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5730 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2563 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,574,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 




