รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที่
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting)
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายราเชน ลีรพันธุ์

ประธานกรรมการ

2.

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

3.

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4.

นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5.

นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็ นสัดส่ วนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุ้น และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ผู้บริหารระดับสู งที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายเอียน เคร็ ก ลองเด้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792 บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่ าง ๆ
1.

นางสาวพรรณทิพา ร่ ารื่ น

นักกฎหมาย

ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ บริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุม สามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งนี้ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ง มี
แนวปฏิบตั ิดงั นี้
1.
การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการคั ดเลือกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และ
เสนอวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565 ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และดาวน์โหลด
แบบฟอร์ มได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า ไม่มี
ผูถ้ ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้
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2.
การเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ และการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นจัดส่งคาถามเกี่ยวกับการประชุมมายังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.
2565 ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดจัดส่งคาถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ฯ
ในการประชุ มครั้ งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ Inventech Connect และได้ปฏิ บัติตามตาม
พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ ง
รวมถึงการจัดให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่ อผูใ้ ช้งานและรหั สผ่านในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมและการ
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านไว้เป็ นหลักฐาน ในการนี้ บริ ษทั ฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงระเบียบวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้
1.
การประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ ยนลาดับระเบี ยบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ าสองในสามของจานวนผูถ้ ื อหุ้น ซึ่ งมาประชุ ม ตามข้อ 40 ของ
ข้อบังคับบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ จะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสี ยงใน
วาระนั้น ๆ เสร็ จสิ้นตามลาดับ
2.
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยงต่อ 1 หุ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อ 42
ของข้อบังคับบริ ษทั
3.
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเลือกวาระที่ตอ้ งการและออกเสี ยงลงคะแนน หากผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุ ด ” หรื อไม่ออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านออกเสี ยงเห็นด้วยกับวาระ
นั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสี ยงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการลงคะแนนสาหรับวาระนั้น ๆ
4.
ในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงออกจากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ น คะแนนเสี ยงเห็นด้วย
5.
กรณี ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นหลายราย ให้ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมกดเลือกที่ไอคอนผูใ้ ช้งาน และกดปุ่ ม “สลับ
บัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผูถ้ ือหุ้นรายอื่น ๆ ทั้งนี้ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นออกจากห้องประชุมหรื อระบบ ก่อนที่จะปิ ดการลงมติ
ในวาระใด ๆ จานวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็ นองค์ประชุม และคะแนนเสี ยงจะไม่ถูกนามานับคะแนนในวาระนั้น ๆ
6.
กรณี ผูถ้ ื อหุ้นที่ มอบฉันทะ หากได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วม
ประชุมของผูร้ ับมอบฉันทะ
ลาดับต่อไป บริ ษทั ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจานวนหุ้นและผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ

390,549,286.00 บาท
390,549,286 หุ้น
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ทุนชาระแล้ว
เป็ นหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
จานวนผูถ้ ือหุ้น

365,549,286.00
365,549,286
1.00
876

บาท
หุ้น
บาท
ราย

สาหรั บการประชุ มในครั้งนี้ มี ผูถ้ ื อหุ้นที่ มาร่ วมประชุ มด้วยตนเองจานวน 2 ราย นับจานวนหุ้นได้ 101 หุ้น และมี
ผูถ้ ือหุ้นที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะจานวน 25 ราย นับจานวนหุ้นได้ 195,625,521 หุ้น รวมแล้วมีผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วม
ประชุมทั้งสิ้นจานวน 27 ราย นับจานวนหุ้นได้ 195,625,622 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 53.5155 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งกาหนดว่า ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น
เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด
อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่ มการประชุม มีผถู ้ ือหุ้น (ก) เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรื อโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม
และ/หรื อ (ข) ออกจากห้องประชุมหรื อระบบก่อนที่จะปิ ดการลงมติในวาระใด ๆ บริ ษทั ฯ จะทาการปรับปรุ งจานวนฐาน
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
เริ่มการประชุม
นายราเชน ลี รพันธุ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ ประธานในที่ ประชุ ม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุ ม และ
มอบหมายให้นางสาวอินทิรา ถูกอารมย์ และนายธนกร ผลัญชัย ทาหน้าเป็ นผูด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี บัญชี 2564

ผูด้ าเนินการประชุมเรี ยนเชิญนายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
เป็ นผูช้ ้ ี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดาเนิ นงานและรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั สาหรับปี บัญชี 2564 ต่อที่
ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นพร้อม
หนังสื อเชิ ญประชุมในรู ปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ที่แสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis: MD&A)

นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการ
ดาเนินงาน โครงสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยสามารถสรุ ปสาระสาคัญเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2564
และปี 2563 ได้ดงั นี้
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1.

ผลการดาเนินงาน
รายการ
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

2.

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
96.30
74.21
38.65
21.63
(31.97)
(27.10)
(41.63)
43.12

(34.86)
(33.54)

โครงสร้างรายได้
รายการ
หนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊ก
ในรู ปสิ่ งพิมพ์
ในรู ปหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสื อการ์ตูนญี่ปุ่น
ในรู ปสิ่ งพิมพ์
ในรู ปหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
รายได้ รวม

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2563

ปี 2564
21.55
1.49

14.99
1.55

66.69
6.57
96.30

54.37
3.30
74.21

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ในปี 2564 ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 กล่าวคือ รายได้จากหนังสื อ
การ์ตูนญี่ปุ่นทั้งในรู ปสิ่ งพิมพ์และหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2564 เติบโตจากปี 2563 ประมาณ 15.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
27.03 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 76.07 ของรายได้รวมของปี 2564
3.

ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายการ
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

322.67
179.10
501.77

265.20
114.68
379.88

290.43
178.62
469.05

212.56
110.75
323.31

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
รายการ
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
กาไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสมที่ยงั ไม่จดั สรร
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
165.15
70.23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
149.11
46.60

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
(382.23)
336.62
0.00
336.62
501.77

10.65
(448.97)
269.87
39.78
309.65
379.88

10.65
(398.91)
319.94
0.00
219.94
469.05

10.65
(442.14)
276.71
0.00
276.71
323.31

ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ในปี 2564 ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 121.89 ล้านบาท เป็ นผลจากการ
ใช้บงั คับของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ซึ่ งมีการบันทึกมูลค่าของสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์จากสัญญาเช่าเป็ น
สิ นทรัพย์ ได้แก่ สัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าอนุเสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิและเพลินจิต รวมถึง ผล
กาไรจากการดาเนินงานและรายการพิเศษของปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ ผูด้ าเนิ นการประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานด้านการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชันว่า บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและยึดมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตจากการกระทาที่เกิดจากการ
ใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้องในทุกรู ปแบบ โดยมีเป้าหมายในการลดการทุจริ ตคอร์ รัปชันภายในองค์กรให้เป็ นศูนย์ ซึ่ งพิสูจน์ได้
จากการที่ บริ ษทั ฯ ได้ต่ออายุการรั บรองเป็ นสมาชิ กโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Against Corruption) โดยในปี 2564 ไม่พบการรายงานหรื อข้อร้ องเรี ยนว่าการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่เป็ นธรรมหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสการกระทาที่ ไม่ถูกต้อง
จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถ้ ือหุ้นรายใดซักถามและ
แสดงความเห็น สาหรับวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี บัญชี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี บัญชี 2564 สิ้นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุมในรู ปแบบ QR Code แล้ว จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถ้ ือหุ้นรายใดซักถามและ
แสดงความเห็น จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 2 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชี 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ
วาระที่ 3

จานวน
195,625,622 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม หรื อออกจากห้องประชุมหรื อระบบ
ภายหลังจากเริ่ มการประชุม

พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับปี บัญชี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงิน
ปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริ ษทั ฯ มีกาไรพอสมควรที่จะกระทา
เช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ นโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล สารองตามกฎหมาย และสารองอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสม นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ”) กาหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร จะกระทามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี บัญชี 2564
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น ปรากฏว่า บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมเท่ากับ 398.59 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับปี
บัญชี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถ้ ือหุ้นรายใดซักถามและ
แสดงความคิดเห็น จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุ มตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานสาหรับปี บัญชี 2564 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ

จานวน
195,625,622 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม หรื อออกจากห้องประชุมหรื อระบบ
ภายหลังจากเริ่ มการประชุม
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วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้ง ต่อที่ประชุ มว่า ตามมาตรา 71 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัดฯ และข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม และ
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกได้
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ นจานวน 5 ท่าน ซึ่ งนับรวมกรรมการ และกรรมการอิสระที่เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยในปี 2565 กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระมีจานวน 1 ราย ได้แก่ นาย
วรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสในการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบกาหนดต้องออกตามวาระ ได้ออก
จากห้องประชุมชัว่ คราว นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นรายย่อย
สามารถเสนอชื่ อบุคคลที่เห็ นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน
2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 อย่างไรก็ดี ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการ
ในการนี้ ในการสรรหากรรมการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั (ไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ย) ได้
พิจารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
จากหลักเกณฑ์สาคัญต่าง ๆ ซึ่ งประกอบด้วยการไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามในการดารงตาแหน่งกรรมการตามที่กฎหมายกาหนด
ประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของทักษะที่จาเป็ นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ
บริ ษทั รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งกรรมการที่ผ่านมา ซึ่ งเป็ นที่ประจักษ์ว่า นายวรพจน์ จรรย์โกมล ได้ทุ่มเทปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายวรพจน์ จรรย์
โกมล กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ของหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุ้น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถ้ ือหุ้นรายใดซักถามและ
แสดงความเห็น จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 นี้ โดยลงมติเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ

จานวน
195,625,622 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม หรื อออกจากห้องประชุมหรื อระบบ
ภายหลังจากเริ่ มการประชุม
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วาระที่ 5

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2565

ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้ง ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัดฯ และข้อบังคับของ
บริ ษ ัท ฯ ข้อ 34 ก าหนดว่ า กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูท้ าหน้าที่พิจารณากลัน่ กรองการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเอง โดยมี เกณฑ์การพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึ งปั จจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
เปรี ยบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรื อบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจน
การขยายตัวทางธุ รกิ จ และการเติ บโตทางผลกาไรของบริ ษทั ฯ ประกอบการพิจารณา จึ งขอให้ที่ประชุ มพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2565 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจาที่เป็ นตัวเงิน ในอัตรารายปี รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ด้านล่าง ซึ่ งยังคงอัตราเดิ มเหมื อนปี ที่ผ่านมา และกาหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ใน
รู ปแบบอื่น ๆ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร

อัตราค่าตอบแทนต่อท่ าน (บาท)
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2564
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
200,000
200,000
200,000
200,000

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถ้ ือหุ้นรายใดซักถามและ
แสดงความคิดเห็น จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ

จานวน
195,625,622 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม หรื อออกจากห้องประชุมหรื อระบบ
ภายหลังจากเริ่ มการประชุม
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วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับปี บัญชี 2565

ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้ง ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด ฯ ซึ่ ง
ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ประจ าปี แต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดจ านวนเงิ น ค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ทุ ก ปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่ กรองคัดเลือกผูส้ อบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัดฯ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมาของผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย
จากัด แล้วมีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจใน
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี บัญชี 2565 โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับปี บัญชี 2565
รายชื่ อ
1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7792
3930
5730

จานวนปี ทีส่ อบบัญชีของบริษัทฯ
1ปี (ปี 2564)
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
1ปี (ปี 2563)

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีท้งั 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ อนึ่ง ข้อมูลและประวัติของผูส้ อบบัญชีท้งั 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 ของหนังสื อเชิญประชุม
ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุ้น
สาหรั บ ค่ าสอบบัญ ชี สาหรั บปี บัญชี 2565 คณะกรรมการบริ ษทั โดยการเสนอแนะและการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สาหรับปี บัญชี 2565 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชี มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี บัชี 2565 ของบริ ษทั ฯ เป็ นเงิน
จานวน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี บัญชี 2564 จานวน 400,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.33 เนื่องจากจานวนธุ รกรรมของ
บริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญจากการเข้าลงทุนในธุรกิจค้าปลีก สาหรับค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับบริ การอื่นจากบริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จะเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จานวน 2 แห่ง สาหรับรอบบัญชีสาหรับปี บัญชี 2565 โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นเป็ น
จานวนเงินประมาณ 220,000 บาท ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาจานวน 10,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.35
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ระหว่างปี 2565 (ปี ที่เสนอ) และปี 2564 มีดงั นี้
ค่าสอบบัญชี
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
รวม

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
1,600,000
220,000
1,820,000

ปี 2564
1,200,000
230,000
1,430,000

หน่วย: บาท
เปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้น 400,000
ลดลง 10,000
เพิม่ ขึน้ 390,000
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