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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ของ 
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที่  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ไดจ้ดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic meeting)  

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายราเชน ลีรพนัธ์ุ ประธานกรรมการ 

2. นายวรพจน์ จรรยโ์กมล กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน 

3. นางศุภรานนัท ์ตนัวิรัช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายพนัธ์วริศ มาตยเ์มือง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วนัประชุมผูถื้อหุ้น และไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น 

ผู้บริหารระดับสูงท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นายเอียน เคร็ก ลองเดน้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  

1. นางสาวพรรณทิพา ร่าร่ืน  นกักฎหมาย 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ บริษทัฯ ไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังน้ี ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงมี
แนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และ
เสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถศึกษาหลกัเกณฑ์และดาวน์โหลด
แบบฟอร์มไดท่ี้เว็บไซต์ของบริษทัฯ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า ไม่มี 
ผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และวาระการประชุมในการประชุมคร้ังน้ี 
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2. การเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ และการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นจดัส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมมายงับริษทัฯ ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 
2565 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดจดัส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ  

ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ได้ใช้ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และได้ปฏิบัติตามตาม 
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
รวมถึงการจดัให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมยืนยนัตวัตนเพื่อขอรับช่ือผูใ้ช้งานและรหัสผ่านในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและการ
จดัเก็บขอ้มูลจราจรทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านไวเ้ป็นหลกัฐาน ในการน้ี บริษทัฯ ขอแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ
ถึงระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนน ดงัน้ี 

1. การประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติ
ให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ตามข้อ 40 ของ
ขอ้บงัคบับริษทั โดยบริษทัฯ จะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนบัคะแนนเสียงใน
วาระนั้น ๆ เสร็จส้ินตามล าดบั 

2. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามขอ้ 42 
ของขอ้บงัคบับริษทั 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเลือกวาระท่ีตอ้งการและออกเสียงลงคะแนน หากผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ จะถือว่าท่านออกเสียงเห็นดว้ยกบัวาระ
นั้น ๆ ทั้งน้ี การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนส าหรับวาระนั้น ๆ 

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษทัฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงเห็นดว้ย 

5. กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกดเลือกท่ีไอคอนผูใ้ช้งาน และกดปุ่ ม “สลบั
บญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ๆ ทั้งน้ี กรณีท่ีผูถื้อหุ้นออกจากห้องประชุมหรือระบบ ก่อนท่ีจะปิดการลงมติ
ในวาระใด ๆ จ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุม และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานบัคะแนนในวาระนั้น ๆ  

6. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ หากได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ 
บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมกบัการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมของผูรั้บมอบฉนัทะ 

ล าดบัต่อไป บริษทัฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนหุ้นและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 390,549,286.00 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 390,549,286 หุ้น 
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ทุนช าระแลว้ 365,549,286.00 บาท 
เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 365,549,286 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
จ านวนผูถื้อหุ้น  876 ราย 

ส าหรับการประชุมในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 2 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 101 หุ้น และมี 
ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจ านวน 25 ราย นับจ านวนหุ้นได ้195,625,521 หุ้น รวมแลว้มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทั้งส้ินจ านวน 27 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้195,625,622 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5155 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดว่า ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

อน่ึง หากภายหลงัจากเร่ิมการประชุม มีผูถื้อหุ้น (ก) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ/หรือโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม 
และ/หรือ (ข) ออกจากห้องประชุมหรือระบบก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใด ๆ บริษทัฯ จะท าการปรับปรุงจ านวนฐาน
คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

เร่ิมการประชุม 

นายราเชน ลีรพนัธ์ุ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และ
มอบหมายให้นางสาวอินทิรา ถูกอารมย ์และนายธนกร ผลญัชยั ท าหนา้เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทส าหรับปีบัญชี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมเรียนเชิญนายวรพจน์ จรรยโ์กมล กรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน 
เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานและรายงานคณะกรรมการของบริษทัส าหรับปีบญัชี 2564 ต่อท่ี
ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แลว้ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นรายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ท่ีแสดงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis: MD&A) 

นายวรพจน์ จรรยโ์กมล กรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน รายงานต่อท่ีประชุมถึงผลการ
ด าเนินงาน โครงสร้างรายได ้และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ โดยสามารถสรุปสาระส าคญัเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 
และปี 2563 ไดด้งัน้ี 
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1. ผลการด าเนินงาน 
หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม 

ปี 2564 ปี 2563 
รายไดร้วม 96.30 74.21 
ก าไรขั้นตน้ 38.65 21.63 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

(31.97) (27.10) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้(EBIT) (41.63) (34.86) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  43.12 (33.54) 

2. โครงสร้างรายได ้
หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
หนงัสือพอ็กเก็ตบุ๊ก 

ในรูปส่ิงพิมพ ์
ในรูปหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 
21.55 
1.49 

 
14.99 
1.55 

หนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่ น 
ในรูปส่ิงพิมพ ์
ในรูปหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 
66.69 
6.57 

 
54.37 
3.30 

รายได้รวม  96.30 74.21 

ทั้งน้ี โครงสร้างรายไดใ้นปี 2564 ของกลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงจากปี 2563 กล่าวคือ รายไดจ้ากหนงัสือ
การ์ตูนญ่ีปุ่ นทั้งในรูปส่ิงพิมพแ์ละหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ในปี 2564 เติบโตจากปี 2563 ประมาณ 15.59 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
27.03 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.07 ของรายไดร้วมของปี 2564 

3. ฐานะทางการเงิน 
หน่วย: ลา้นบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

สินทรัพย์ 
สินทรัพยห์มุนเวียน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 
322.67 
179.10 

 
265.20 
114.68 

 
290.43 
178.62 

 
212.56 
110.75 

รวมสินทรัพย์ 501.77 379.88 469.05 323.31 

หนีสิ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

 
62.95 

102.20 

 
46.14 
24.09 

 
48.61 

100.50 

 
25.99 
20.61 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

รวมหนีสิ้น 165.15 70.23 149.11 46.60 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
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 าไรสะสมจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรร 

 
10.65 

(382.23) 

 
10.65 

(448.97) 

 
10.65 

(398.91) 

 
10.65 

(442.14) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
336.62 

0.00 
269.87 

39.78 
319.94 

0.00 
276.71 

0.00 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 336.62 309.65 219.94 276.71 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 501.77 379.88 469.05 323.31 

ทั้งน้ี สินทรัพยใ์นปี 2564 ของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 121.89 ลา้นบาท เป็นผลจากการ
ใชบ้งัคบัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ซ่ึงมีการบนัทึกมูลค่าของสิทธิในการใชสิ้นทรัพยจ์ากสัญญาเช่าเป็น
สินทรัพย ์ไดแ้ก่ สัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าอนุเสาวรียช์ยัสมรภูมิและเพลินจิต รวมถึงผล
ก าไรจากการด าเนินงานและรายการพิเศษของปีท่ีผา่นมา 

นอกจากน้ี ผูด้  าเนินการประชุมยงัได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชนัว่า บริษทัฯ ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและยึดมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตจากการกระท าท่ีเกิดจากการ
ใชอ้ านาจอย่างไม่ถูกตอ้งในทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายในการลดการทุจริตคอร์รัปชนัภายในองคก์รให้เป็นศูนย ์ซ่ึงพิสูจน์ได้
จากการท่ีบริษทัฯ ได้ต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Against Corruption) โดยในปี 2564 ไม่พบการรายงานหรือข้อร้องเรียนว่าการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และไม่ไดรั้บการแจง้เบาะแสการกระท าท่ี ไม่ถูกตอ้ง
จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกผา่นช่องทางการแจง้เบาะแสของบริษทัฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซักถามและ
แสดงความเห็น ส าหรับวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีบัญชี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปีบญัชี 2564 ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
เห็นว่าถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้แก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แลว้ จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซักถามและ
แสดงความเห็น จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 2 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,622 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
หมายเหตุ ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุมหรือระบบ

ภายหลงัจากเร่ิมการประชุม 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานส าหรับปีบัญชี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงิน
ปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษทัฯ มีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท า
เช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป ทั้งน้ี นโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ) หลังหักภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม นอกจากน้ี ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ”) ก าหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร จะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดท่ีขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

จากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีบญัชี 2564 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 นั้น ปรากฏว่า บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมเท่ากบั 398.59 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี
บญัชี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซักถามและ
แสดงความคิดเห็น จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 3 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีบญัชี  2564 ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,622 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
หมายเหตุ ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุมหรือระบบ

ภายหลงัจากเร่ิมการประชุม 
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วาระท่ี 4 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหน่ึงในสามโดย
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม และ
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งอาจจะไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกได ้ 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ินจ านวน 5 ท่าน ซ่ึงนับรวมกรรมการ และกรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน โดยในปี 2565 กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ นาย
วรพจน์ จรรยโ์กมล ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาและลงมติในวาระน้ี กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ ไดอ้อก
จากห้องประชุมชัว่คราว นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย
สามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัได ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2564 ถึงวนัท่ี 25 มกราคม 2565 อยา่งไรก็ดี ผลปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

ในการน้ี ในการสรรหากรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย) ได้
พิจารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
จากหลกัเกณฑ์ส าคญัต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยการไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามในการด ารงต าแหน่งกรรมการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของทกัษะท่ีจ าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ
บริษทั รวมถึงผลการปฏิบติังานในต าแหน่งกรรมการท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษว่์า นายวรพจน์ จรรยโ์กมล ไดทุ้่มเทปฏิบติั
หน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและกรอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเขา้รับการลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายวรพจน์ จรรย์
โกมล กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซักถามและ
แสดงความเห็น จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 4 น้ี โดยลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งนายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,622 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
หมายเหตุ ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุมหรือระบบ

ภายหลงัจากเร่ิมการประชุม 
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วาระท่ี 5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 34 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเป็นผูท้  าหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเอง โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
เปรียบเทียบขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และ/หรือบริษทัจดทะเบี ยนอื่นใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกลเ้คียงกนั รวมถึงภาระหนา้ท่ี บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจน
การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษทัฯ ประกอบการพิจารณา  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ าท่ีเป็นตวัเงินในอตัรารายปี รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ด้านล่าง ซ่ึงยงัคงอตัราเดิมเหมือนปีท่ีผ่านมา และก าหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ใน
รูปแบบอื่น ๆ 

ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน (บาท) 
 ปี 2565 (ปีที่เสนอ)  ปี 2564 

ประธานกรรมการ 400,000 400,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 
กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000 200,000 
กรรมการบริหาร 200,000 200,000 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซักถามและ
แสดงความคิดเห็น จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 5 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,622 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
หมายเหตุ ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุมหรือระบบ

ภายหลงัจากเร่ิมการประชุม 
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วาระท่ี 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปีบญัชี 2565 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดัฯ ซ่ึง
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่กรองคดัเลือกผูส้อบบญัชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดัฯ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั แลว้มีความเห็นว่าผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบและมีความเขา้ใจใน
ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชี 2565 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชี 2565 

 รายช่ือ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวนปีทีส่อบบญัชีของบริษัทฯ 
1. นายพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั 7792 1ปี (ปี 2564) 
2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 3930 ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร 5730 1ปี (ปี 2563) 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ อน่ึง ขอ้มูลและประวติัของผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ของหนงัสือเชิญประชุม
ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น 

ส าหรับค่าสอบบัญชีส าหรับปีบัญชี 2565 คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะและการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาค่าสอบบญัชีส าหรับปีบญัชี 2565 แลว้ มีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีมีความเหมาะสมกบั
คุณภาพและขอบเขตของการสอบบญัชี จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปีบชีั 2565 ของบริษทัฯ เป็นเงิน
จ านวน 1,600,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีบญัชี 2564 จ านวน 400,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 เน่ืองจากจ านวนธุรกรรมของ
บริษทัฯ เพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัจากการเขา้ลงทุนในธุรกิจคา้ปลีก ส าหรับค่าบริการอ่ืน บริษทัฯ ไม่ไดรั้บบริการอ่ืนจากบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปีท่ีผา่นมา 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั จะเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัยอ่ยทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 2 แห่ง ส าหรับรอบบญัชีส าหรับปีบญัชี 2565 โดยค่าสอบบญัชีในเบ้ืองตน้เป็น
จ านวนเงินประมาณ 220,000 บาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาจ านวน 10,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.35 

ขอ้มูลเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ระหว่างปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) และปี 2564 มีดงัน้ี 

   หน่วย: บาท 
ค่าสอบบัญชี ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 เปรียบเทียบ  

บริษทัฯ  1,600,000  1,200,000  เพ่ิมขึ้น 400,000 
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 220,000  230,000  ลดลง 10,000  
รวม 1,820,000 1,430,000 เพิม่ขึน้ 390,000  






