รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1.

นายราเชน ลีรพันธุ์

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

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม
1.

นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร

ผู้อานวยการ-พัฒนาธุรกิจ

2.

นางเธียรธารา เดชจาเริญ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3.

นางสาวณัฐชานันท์ เจริญภัทรเกียรติ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ-ฝ่ายการตลาดและขาย

4.

นางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง

ผู้ช่วยผู้อานวยการ-สานักเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1.

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792
จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ
1.

นางสาวพรรณทิพา ร่ารื่น

นักกฎหมาย
1

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
และเสนอวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 ปรากฏ
ว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการประชุมในการ
ประชุมครั้งนี้
2. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคาถามเกี่ยวกับการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่
19 มีนาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจัดส่งคาถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ร ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับ
บริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้
ข้อ 40 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ข้อ 42 ในการประชุ ม ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคนมี ค ะแนนเสี ย งหนึ่ งเสี ย งต่อหนึ่ งหุ้น ในกรณี ที่ผู้ ถือหุ้น มี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 43 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้
อนึ่ง ส าหรับการออกเสีย งลงคะแนนในแต่ละวาระ จะกระทาโดยเปิด เผย และในการเก็บบัตรลงคะแนน
ทุกวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบริษัทฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นทาเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนในช่อง
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกากับในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่
เพื่อนาไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่
เจ้าหน้าที่ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
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บริษัทฯ จะให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ หากไม่มี
ผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตาม
หนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้วให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ
นอกจากนี้ การออกเสียงในบัตรลงคะแนนในลักษณะที่มีการทาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง
หรือทีม่ ีการขีดฆ่าแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกากับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับการแก้ไขด้วยทุกครั้ง และเมื่อ บริษัทฯ ได้ประกาศผลการนับคะแนน
เสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
ลาดั บต่ อไป บริ ษัท ฯ แจ้ งให้ ที่ ประชุ ม ทราบถึ งข้ อมู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ จานวนหุ้ นและผู้ ถื อหุ้ นของบริ ษั ท ฯ
ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 (Record Date) เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2564 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
ทุนชาระแล้ว
เป็นหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
จานวนผู้ถือหุ้น

390,549,286.00
390,549,286
365,549,286.00
365,549,286
1.00
797

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น
บาท
ราย

สาหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 8 ราย นับจานวนหุ้นได้ 15,410 หุ้น
และมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจานวน 29 ราย นับจานวนหุ้นได้ 195,560,623 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจานวน 37 ราย นับจานวนหุ้นได้ 195,576,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5020 ของหุ้นที่ออก
และจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดว่า ต้องมีจานวนผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม
บริษัทฯ จะทาการปรับปรุงจานวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เริ่มการประชุม
นายราเชน ลีรพันธุ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และ
มอบหมายให้นางสาวอินทิรา ถูกอารมย์ และนายธนกร ผลัญชัย ทาหน้าเป็นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดทาและส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุม ดังกล่าวบนว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
ทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ ใดคัดค้านหรือขอแก้ไ ข
แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจาปี 2563 โดยสาเนารายงานการ
ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
195,576,033 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สาหรับปี 2563

ผู้ดาเนินการประชุมเรียนเชิญนายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สาหรับปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2563 ที่
บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1) ที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใต้หัวข้อการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
การเงิน รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดาเนินงาน โครงสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดย
สามารถสรุปสาระสาคัญเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2562 ได้ดังนี้
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1.

ผลการดาเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
2.

งบการเงินรวม
ปี 2563
ปี 2562
80.43
79.78
30.58
(5.16)
(20.77)
(94.15)
(28.52)
(26.38)

(110.09)
(98.94)

โครงสร้างรายได้
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก
ในรูปสิ่งพิมพ์
ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น
ในรูปสิ่งพิมพ์
ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รายได้จากการประกอบธุรกิจ
รายได้อื่น ๆ (ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ ค่าบริการอื่น ๆ รายได้จากการขายเศษซาก)
รายได้รวม

ปี 2563

ปี 2562

16.63
1.55

17.14
1.03

50.73
3.30
72.21
8.22
80.43

36.08
1.00
55.25
24.53
79.78

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ในปี 2563 ของกลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 กล่าวคือ รายได้จาก
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในปี 2563 เติบโตจากปี 2562 ประมาณ 16.95 ล้านบาท แต่รายได้อื่น ๆ ในปี 2563 ลดลงจากปี
2562 อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเป็นผลจากการหยุดประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free sheet) ของกลุ่มบริษัทฯ
3.

ฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
ปี 2563
ปี 2562
265.20
114.69

296.95
21.69

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
212.56
110.75

277.63
20.69
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการ
รวมสินทรัพย์
หนิ้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
กาไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
379.88
318.64
323.31
298.32
46.14
24.10
70.23

32.89
11.71
44.60

25.99
20.61
46.60

15.84
10.04
25.88

390.55
365.55
342.65

390.55
365.55
342.65

390.55
365.55
342.65

390.55
365.55
342.65

10.65
(448.97)
269.87
39.78
309.65
379.88

10.65
(444.73)
274.11
(0.08)
274.04
318.64

10.65
(442.14)
276.71
0.00
276.71
323.31

10.65
(446.40)
272.44
0.00
272.44
298.32

ทั้งนี้ สินทรัพย์ในปี 2563 ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 12.66 ล้านบาท เป็นผล
จาก (ก) การลงทุนในหุ้นของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสานักงาน ส่งผลให้มีการบันทึกมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนเป็นสินทรัพย์ จานวน 72.61 ล้านบาท และ (ข) การมีผลใช้บังคับของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 16 ส่งผลให้มีการบันทึกมูลค่าของสิทธิในการใช้สินทรัพย์จากสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์
นอกจากนี้ ผู้ดาเนินการประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption) (“โครงการฯ”) เมื่อปี 2560
บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กาหนดให้เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในหัวข้อ
ของการปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใหม่ของบริษัทฯ รับทราบและตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว สาหรับพนักงานปัจจุบัน บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้า นการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของพนักงานปัจจุบัน และในปี 2563 ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้ยื่นคาขอต่ออายุสมาชิกโครงการฯ และได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
สิ่งนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
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ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและ
สอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคาถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้
ความเห็น / คาถาม / คาตอบ
คาถาม

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในพอร์ตการ
ลงทุนของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในหุ้นของกิจการใด และผลตอบแทนที่ได้รับเป็นอย่างไร

คาตอบ

นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ในช่วงโควิดรอบแรกเมื่อต้นปี 2563 บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 3 กิจการ โดยเริ่มแรก บริษัทฯ ตั้งใจจะ
ลงทุนในระยะยาว แต่เมื่อราคาหุ้นสูงขึ้นมากพอสมควร บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจขาย และได้รับ
ผลตอบแทนเป็นกาไรประมาณ 19 ล้านบาท

คาถาม

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการ
ที่บริษัทฯ ขายหุ้นออกไปนั้น ทาให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้น ทั้งสิ้นเป็นจานวนเท่าไร และ
บริษัทฯ มีข้อกาหนดสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นหรือไม่

คาตอบ

นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนประมาณ 200 ล้านบาท โดยสารองสาหรับ
การลงทุนในหุ้นประมาณ 100 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีข้อกาหนดสัดส่วนของการ
ลงทุนในหุ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจหนังสือ ซึ่งค่อนข้างจะเติบโต
ยาก และถูก Disrupt ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจใหม่ในอนาคต ประกอบกับมีการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ ทาให้การมอง
ภาพของธุรกิจว่า ธุรกิจใดจะสามารถอยู่รอดได้ กระทาได้ยาก การลงทุนในหุ้นของกิจการอื่น
บริษัทฯ จึงจะกระทาด้วยความระมัดระวัง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความเห็น จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 นี้
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
195,576,033 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่ำ ห้ำมมิให้ประกำศอนุญำต
จ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกาไร
พอสมควรที่จะกระทาเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ (ตามงบ
การเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สารองตามกฎหมาย และสารองอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจากัดฯ”) กาหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร จะกระทามิได้ ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
เท่ากับ 17.94 ล้านบาท และ 442.14 ล้านบาท ตามลาดับ บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจาปีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
195,576,233 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม เติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จานวน
1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 200 หุ้น
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่ง
ในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตาแหน่งอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกได้
ปัจจุบัน บริ ษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จานวน 5 ท่าน (อยู่ร ะหว่า งการสรรหาเพื่ อแต่งตั้งให้เข้า ดารง
ตาแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก 2 ตาแหน่ง) ซึ่งนับรวมกรรมการ และกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 2 ราย ดังนี้
1)

นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2)

นายราเชน ลีรพันธุ์

กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบกาหนดต้องออกตามวาระ
ทั้ง 2 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว และเนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้และจะ
ออกจากห้องประชุม ดังนั้น ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ นางศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสาหรับวาระนี้เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การกากั บดู แลกิ จการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปิด โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุค คลที่เ ห็นว่า มี คุณ สมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564
อย่างไรก็ดี ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ในการนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึง คุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ จากหลักเกณฑ์สาคัญต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทตามที่กฎหมายกาหนด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมด้านหลากหลายของทักษะที่จาเป็น
และยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ แ ละกรอบการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด้ ว ยความทุ่ ม เท โดย นายพั น ธ์ ว ริ ศ
มาตย์เมือง ซึ่งเป็นบุคคลที่เสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งนายพันธ์วริศ มาตย์เมือง และนายราเชน ลีรพันธุ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง โดยให้นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง ดารงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 นี้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและ
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เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มี มติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) มีมติเลือกตั้ง นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง กลับเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
195,576,233 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม เติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จานวน
1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 200 หุ้น
2) มีมติเลือกตั้งนายราเชน ลีรพันธุ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
195,576,233 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม เติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จานวน
1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 200 หุ้น
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2564

ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 34 กาหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ในการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท มี เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณากลั่ น กรอง
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทน
ถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของ
บริษัทฯ ประกอบการพิจารณา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี
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2564 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจาที่เป็นตัวเงินในอัตรารายปี และกาหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางด้านล่าง โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
กรรมการบริหาร

อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน (บาท)
ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ปี 2563
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
200,000
200,000
200,000
200,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 นี้
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ก าหนดค่ า ตอบแทนของกรรมการของบริ ษั ท ฯ ประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
195,576,233 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม เติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จานวน
1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 200 หุ้น
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564

ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ
ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
รับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2564 โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2564
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รายชื่อ
1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7792
3930
5730

จานวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
1ปี (ปี 2563)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ มีความสั มพั นธ์ และไม่ มีส่ วนได้ เสี ยกั บบริษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษั ทฯ อนึ่ง ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2564 แล้วมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึง ขอให้ที่
ประชุมพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นเงินจานวน 1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากจานวนธุรกรรมของบริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มเติมหรือลดลงอย่างมีนัยสาคัญ สาหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่ได้ใช้
บริการอื่นจาก สานักงาน อีวาย จากัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปีที่ผ่านมา
อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จะเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ จานวน 2 แห่ง โดยค่าสอบบัญชีเบื้องต้นเป็นเงินจานวน 230,000 บาท ซึ่ง
ลดลงจากปีที่ผ่านมาจานวน 70,000 บาท เนื่องจากจานวนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 3 แห่ง เป็น 2 แห่ง
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) และปี 2563
มีดังนี้
ค่าสอบบัญชี
บริษัทฯ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
รวม

ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1,200,000
230,000
1,430,000

ปี 2563
1,200,000
300,000
1,500,000

(หน่วย: บาท)
เปรียบเทียบ
ลดลง 70,000
ลดลง 70,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 7 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564 เป็นเงินจานวน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
จานวน
195,576,233 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จานวน
1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 200 หุ้น
นอกจำกนี้ ที่ประชุมได้รับทรำบว่ำ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ โดยค่าสอบบัญชีเบื้องต้นเป็นเงินจานวน 230,000 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั ฯ

ผู้ดำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ สืบเนื่องจำกกำรประกำศใช้บังคับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษำยน 2563 อันเป็นกำรยกเลิกประกำศคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำระสำคัญที่ยกเลิกคือ ข้อกำหนดเรื่อง
ผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถำนที่เดียวกัน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนต้อง
อยู่ในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องและเป็นไปตำมข้อกำหนดของพระรำชกำหนดใหม่
ดังกล่ำว จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. และข้อ 38. โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ข้อความปัจจุบัน
ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนั ด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้งการนั ดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนด
วันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการ
ร้องขอเช่นว่านั้น
ในกรณี เป็ น กา รประชุ มคณะกรรมกา รผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้อง
อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ง
เดี ย วกั น ทั้ ง นี้ การประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทาผ่านระบบการควบคุมการ

ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนั ด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้งการนั ดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนด
วันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการ
ร้องขอเช่นว่านั้น
ในกรณี ที่ มี ก ารประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การ
ด าเนิ น การจะต้อ งเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธีก าร
ตามที่กฎหมายกาหนด
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ข้อความปัจจุบัน
ประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศโดยให้มีการบั นทึกเสี ย งหรื อทั้งเสี ย งและ
ภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุก
คนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ
ควบคุมการประชุ มต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภั ย
ของการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2557
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)"
กรณีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุ มเพื่ อจัด ให้มีการประชุ มผ่ า นสื่ ออิเ ล็กทรอนิ กส์
สามารถดาเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุ มนั้นได้กาหนดไว้ หรือ
จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี ) เข้าร่ วมประชุ มไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ใด เมื่ อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่ ง มาเข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ตามที่
กาหนดไว้ หากว่ า การประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ นนั้ น ได้ เ รี ย กนั ด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้ น ร้ อ งขอให้ นั ด ประชุ ม ใหม่ และให้ ส่ ง หนั ง สื อ นั ด
ประชุ มไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็นต้องครบองค์
ประชุม
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ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่า นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ถ้า มี ) เข้ า ร่ ว มประชุ มไม่ น้ อยกว่ า ยี่ สิ บห้ า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ
ต้อ งมี หุ้น นั บรวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อยกว่า หนึ่ งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม
ในกรณี ที่ มี ก ารประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การ
ด าเนิ น การจะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ตามที่กฎหมายกาหนด
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ใด เมื่ อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่ ง มาเข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ตามที่
กาหนดไว้ หากว่ า การประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ นนั้ น ได้ เ รี ย กนั ด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้ น ร้ อ งขอให้ นั ด ประชุ ม ใหม่ และให้ ส่ ง หนั ง สื อ นั ด
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ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็นต้องครบองค์
ประชุม

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาอนุ มัติการมอบหมายให้บุค คลที่บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอานาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน รวมทั้งมีอานาจดาเนินการตามคาสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้
การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 8 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. และข้อ 38. และการ
มอบหมายให้บุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
195,576,233 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จานวน
1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 200 หุ้น
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ เมื่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
นอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในหนั งสื อเชิญประชุ มได้ อย่ างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุ ม
แต่อย่างใด
จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้
แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคาถามซึ่งสรุปได้ดังนี้
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