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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ของ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที่  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายราเชน ลีรพันธ์ุ ประธานกรรมการ 

2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และ 
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 

3. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร ผู้อ านวยการ-พัฒนาธุรกิจ 

2. นางเธียรธารา เดชจ าเริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

3. นางสาวณัฐชานันท์ เจริญภัทรเกียรติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ-ฝ่ายการตลาดและขาย 

4. นางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ-ส านักเลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792  
จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  

1. นางสาวพรรณทิพา ร่ารื่น  นักกฎหมาย 
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ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งน้ี ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
และเสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 ปรากฏ
ว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการประชุมในการ
ประชุมครั้งน้ี 

2. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค าถามเก่ียวกับการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 
19 มีนาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจัดส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ  

ในการประชุมครั้งน้ี บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับ
บริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

ข้อ 40 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี  
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 43 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับน้ี หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้ 

อน่ึง ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะกระท าโดยเปิดเผย และในการเก็บบัตรลงคะแนน 
ทุกวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบริษัทฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มี  
ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นท าเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนในช่อง
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามก ากับในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ 
เพื่อน าไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่
เจ้าหน้าที่ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ส าหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
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บริษัทฯ จะให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งน้ี หากไม่มี
ผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตาม
หนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้วให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ  

นอกจากน้ี การออกเสียงในบัตรลงคะแนนในลักษณะที่มีการท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเกินกว่าหน่ึงช่อง 
หรือทีมี่การขีดฆ่าแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อก ากับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังน้ัน หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับการแก้ไขด้วยทุกครั้ง และเม่ือบริษัทฯ ได้ประกาศผลการนับคะแนน
เสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด 

ล าดับต่อไป บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับจ านวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) เม่ือวันที่  
25 มีนาคม 2564 ดังน้ี 

ทุนจดทะเบียน 390,549,286.00 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 390,549,286 หุ้น 
ทุนช าระแล้ว 365,549,286.00 บาท 
เป็นหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว 365,549,286 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
จ านวนผู้ถือหุ้น  797 ราย 

ส าหรับการประชุมในครั้งน้ี มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 8 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 15,410 หุ้น 
และมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจ านวน 29 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 195,560,623 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 37 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 195,576,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5020 ของหุ้นที่ออก
และจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่า ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

อน่ึง หากภายหลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม 
บริษัทฯ จะท าการปรับปรุงจ านวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เริ่มการประชุม 

นายราเชน ลีรพันธ์ุ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และ
มอบหมายให้นางสาวอินทิรา ถูกอารมย์ และนายธนกร ผลัญชัย ท าหน้าเป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดท าและส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
ทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข  
แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยส าเนารายงานการ
ประชุมปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากน้ัน ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมตใินวาระที่ 1 น้ี 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,576,033 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 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 

ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญนายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) 
และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 ต่อท่ีประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ที่
บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1) ที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ภายใต้หัวข้อการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
การเงิน รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการด าเนินงาน โครงสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดย
สามารถสรุปสาระส าคัญเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2562 ได้ดังน้ี 
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1. ผลการด าเนินงาน 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2562 
รายได้รวม 80.43 79.78 
ก าไรขั้นต้น 30.58 (5.16) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

(20.77) (94.15) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) (28.52) (110.09) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  (26.38) (98.94) 

2. โครงสร้างรายได้ 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก 

ในรูปสิ่งพิมพ์ 
ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
16.63 
1.55 

 
17.14 
1.03 

หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 
ในรูปสิ่งพิมพ์ 
ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
50.73 
3.30 

 
36.08 
1.00 

รายได้จากการประกอบธุรกิจ 72.21 55.25 
รายได้อื่น ๆ (ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ ค่าบริการอ่ืน ๆ รายได้จากการขายเศษซาก) 8.22 24.53 
รายได้รวม  80.43 79.78 

ทั้งน้ี โครงสร้างรายได้ในปี 2563 ของกลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 กล่าวคือ รายได้จาก
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในปี 2563 เติบโตจากปี 2562 ประมาณ 16.95 ล้านบาท แต่รายได้อื่น ๆ ในปี 2563 ลดลงจากปี 
2562 อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นผลจากการหยุดประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free sheet) ของกลุ่มบริษัทฯ 

3. ฐานะทางการเงิน 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 
265.20 
114.69 

 
296.95 
21.69 

 
212.56 
110.75 

 
277.63 
20.69 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

รวมสินทรัพย์ 379.88 318.64 323.31 298.32 

หนิ้สิน 
หน้ีสินหมุนเวียน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

รวมหนี้สิน 

 
46.14 
24.10 
70.23 

 
32.89 
11.71 
44.60 

 
25.99 
20.61 
46.60 

 
15.84 
10.04 
25.88 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 
390.55 
365.55 
342.65 

 
390.55 
365.55 
342.65 

 
390.55 
365.55 
342.65 

 
390.55 
365.55 
342.65 

ก าไรสะสม 
ก าไรสะสมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรร 

 
10.65 

(448.97) 

 
10.65 

(444.73) 

 
10.65 

(442.14) 

 
10.65 

(446.40) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
269.87 
39.78 

274.11 
(0.08) 

276.71 
0.00 

272.44 
0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 309.65 274.04 276.71 272.44 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 379.88 318.64 323.31 298.32 

ทั้งน้ี สินทรัพย์ในปี 2563 ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 12.66 ล้านบาท เป็นผล
จาก (ก) การลงทุนในหุ้นของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารส านักงาน ส่งผลให้มีการบันทึกมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนเป็นสินทรัพย์ จ านวน 72.61 ล้านบาท และ (ข) การมีผลใช้บังคับของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 16 ส่งผลให้มีการบันทึกมูลค่าของสิทธิในการใช้สินทรัพย์จากสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์  

นอกจากน้ี ผู้ด าเนินการประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินงานด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption) (“โครงการฯ”) เม่ือปี 2560 
บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหน่ึงในหัวข้อ
ของการปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใหม่ของบริษัทฯ รับทราบและตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว ส าหรับพนักงานปัจจุบัน บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของพนักงานปัจจุบัน และในปี 2563 ที่ผ่านมา  
บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอต่ออายุสมาชิกโครงการฯ และได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุแล้ว เม่ือวันที่  31 มีนาคม 2564  
สิ่งน้ีเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะไม่กระท าการอันใดที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
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ทั้งน้ี วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและ
สอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบค าถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้  

ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในพอร์ตการ
ลงทุนของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในหุ้นของกิจการใด และผลตอบแทนที่ได้รับเป็นอย่างไร 

ค าตอบ นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ในช่วงโควิดรอบแรกเม่ือต้นปี 2563 บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 3 กิจการ โดยเริ่มแรก บริษัทฯ ตั้งใจจะ
ลงทุนในระยะยาว แต่เม่ือราคาหุ้นสูงขึ้นมากพอสมควร บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจขาย และได้รับ
ผลตอบแทนเป็นก าไรประมาณ 19 ล้านบาท 

ค าถาม นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการ
ที่บริษัทฯ ขายหุ้นออกไปน้ัน ท าให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นทั้งสิ้นเป็นจ านวนเท่าไร และ
บริษัทฯ มีข้อก าหนดสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นหรือไม่ 

ค าตอบ นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนประมาณ 200 ล้านบาท โดยส ารองส าหรับ
การลงทุนในหุ้นประมาณ 100 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีข้อก าหนดสัดส่วนของการ
ลงทุนในหุ้น นอกจากน้ี ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจหนังสือ ซึ่งค่อนข้างจะเติบโต
ยาก และถูก Disrupt ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจใหม่ในอนาคต ประกอบกับมีการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ ท าให้การมอง
ภาพของธุรกิจว่า ธุรกิจใดจะสามารถอยู่รอดได้ กระท าได้ยาก การลงทุนในหุ้นของกิจการอื่น 
บริษัทฯ จึงจะกระท าด้วยความระมัดระวัง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว 
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความเห็น จากน้ัน ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมตใินวาระที่ 3 น้ี 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,576,033 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:  ในวาระน้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดว่ำ ห้ำมมิให้ประกำศอนุญำต
จ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีก าไร
พอสมควรที่จะกระท าเช่นน้ันได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งน้ี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ (ตามงบ
การเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
นอกจากน้ี ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากัดฯ”) ก าหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร จะกระท ามิได้ ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

จากผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
เท่ากับ 17.94 ล้านบาท และ 442.14 ล้านบาท ตามล าดับ บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้  
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากน้ัน ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมตใินวาระที่ 4 น้ี 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,576,233 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:  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จ านวน  

1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 200 หุ้น 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหน่ึง
ในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หน่ึงในสาม และกรรมการผู้ออกจากต าแหน่งอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกได้  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจ านวน 5 ท่าน (อยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้เข้าด ารง
ต าแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก 2 ต าแหน่ง) ซึ่งนับรวมกรรมการ และกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี 
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยในป ี2564 มีกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 2 ราย ดังน้ี 

1) นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2) นายราเชน ลีรพันธ์ุ       กรรมการ  

ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาและลงมติในวาระน้ี กรรมการที่ครบก าหนดต้องออกตามวาระ
ทั้ง 2 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว และเนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวน้ีและจะ
ออกจากห้องประชุม ดังน้ัน ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นางศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมส าหรับวาระน้ีเป็นการชั่วคราว นอกจากน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริม
การก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 
อย่างไรก็ดี ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ในการนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ จากหลักเกณฑ์ส าคัญต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทตามที่กฎหมายก าหนด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมด้านหลากหลายของทักษะที่จ าเป็น
และยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้วยความทุ่มเท โดยนายพันธ์วริศ  
มาตย์เมือง ซึ่งเป็นบุคคลที่เสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งนายพันธ์วริศ มาตย์เมือง และนายราเชน ลีรพันธ์ุ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึง โดยให้นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง ด ารงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งน้ี ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากน้ัน ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมตใินวาระที่ 5 น้ี ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสและ



10 

เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดังน้ี  

1) มีมติเลือกตั้งนายพันธ์วริศ มาตย์เมือง กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,576,233 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:  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จ านวน  

1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 200 หุ้น 

2) มีมติเลือกตั้งนายราเชน ลีรพันธุ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,576,233 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:  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จ านวน  

1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 200 หุ้น 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 34 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง 
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทน  
ถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของ
บริษัทฯ ประกอบการพิจารณา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 
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2564 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ าที่เป็นตัวเงินในอัตรารายปี และก าหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางด้านล่าง โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ 

ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน (บาท) 

 
ปี 2564 (ปีที่เสนอ)  ปี 2563 

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 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากน้ัน ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมตใินวาระที่ 6 น้ี 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี  2564 ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,576,233 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:  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จ านวน  

1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 200 หุ้น 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ 
ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เก่ียวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
รับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี 
เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
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 รายช่ือ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ 
1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย 7792 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน 
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน 
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 5730 1ปี (ปี 2563) 

ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อน่ึง ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2564 แล้วมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นเงินจ านวน 1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา 
เน่ืองจากจ านวนธุรกรรมของบริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มเติมหรือลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่ได้ใช้
บริการอื่นจาก ส านักงาน อีวาย จ ากัด หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในรอบปีท่ีผ่านมา  

อน่ึง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จะเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 2 แห่ง โดยค่าสอบบัญชีเบื้องต้นเป็นเงินจ านวน 230,000 บาท ซึ่ง
ลดลงจากปีท่ีผ่านมาจ านวน 70,000 บาท เนื่องจากจ านวนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 3 แห่ง เป็น 2 แห่ง 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) และปี 2563 
มีดังน้ี 

   (หน่วย: บาท) 
ค่าสอบบัญชี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  เปรียบเทียบ  

บริษัทฯ  1,200,000  1,200,000 - 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ 230,000  300,000  ลดลง 70,000  
รวม 1,430,000 1,500,000 ลดลง 70,000  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากน้ัน ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 7 น้ี 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นด้วย จ านวน 195,576,233 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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จ านวน  

1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 200 หุ้น 

นอกจำกน้ี ที่ประชุมได้รับทรำบว่ำ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ โดยค่าสอบบัญชีเบื้องต้นเป็นเงินจ านวน 230,000 บาท 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษทัฯ 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ สืบเน่ืองจำกกำรประกำศใช้บังคับพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษำยน 2563 อันเป็นกำรยกเลิกประกำศคณะรักษำ 
ควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำระส ำคัญที่ยกเลิกคือ ข้อก ำหนดเรื่อง
ผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถำนที่เดียวกัน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนต้อง
อยู่ในประเทศไทย ดังน้ัน เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องและเป็นไปตำมข้อก ำหนดของพระรำชก ำหนดใหม่
ดังกล่ำว จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. และข้อ 38. โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี 

ข้อความปัจจุบัน ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น 
และก าหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ 
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนด
วันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการ
ร้องขอเช่นว่านั้น 
ในกรณี เป็นกา รประชุ มคณะกรรมกา รผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้อง
อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน ทั้ ง น้ี  การประชุมคณะกรรมการผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่านระบบการควบคุมการ

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น 
และก าหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ 
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนด
วันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการ
ร้องขอเช่นว่านั้น 
ในกรณีที่ มีการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  การ
ด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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ข้อความปัจจุบัน ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
ประชุมที่มีกระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและ
ภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุก
คนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ
ควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2557 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)" 
กรณีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถด าเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมน้ันได้ก าหนดไว้ หรือ
จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ 
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เ ม่ือ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุมในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชุม 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
(ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม 
ในกรณีที่ มีการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  การ
ด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เ ม่ือ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
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ข้อความปัจจุบัน ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุมในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชุม 

นอกจากน้ี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบหมายในการ 
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอ านาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้
การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากน้ัน ผู้ด าเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 8 น้ี 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. และข้อ 38. และการ
มอบหมายให้บุคคลท่ีบริษัทฯ ได้มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 195,576,233 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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จ านวน  

1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 200 หุ้น 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ เม่ือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น  
นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม 
แต่อย่างใด  

จากน้ัน ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้
แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบค าถามซึ่งสรุปได้ดังน้ี 




