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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เวลา และ สถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการ
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยถ่ า ยทอดสด ณ สถานี โ ทรทัศ น์ดิ จิ ต อล
ช่องเจเคเอ็น 18 อาคาร เจเคเอ็น เอ็มไพร์ เลขที่ 818 ซอยแบริ่ง 19 หมู่ท่ี 2 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เริ่มประชุม
ก่อนเริ่มประชุม นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุมได้แนะนําคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี ้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
2. นางพิสมัย
ลิขติ อํานวย

3. นายสุรชัย

ชมภูไพสร

4. นายปรีชา

บุณยกิดา

5.
6.
7.
8.

มงคลครุธ
ศรีวิสารวาจา
สุทธิกลุ พานิช
จักราจุฑาธิบดิ์

นางสาวกมลรัตน์
นายชัยภัทร
นายเอกภิสิทธ์
นายจักรพงษ์

9. นางสาวพิมพ์อมุ า จักราจุฑาธิบดิ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงิน
และบัญชี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานขาย
กรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการ ประธานกรรมการบริห าร กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการ กรรมการบริ ห าร และรองกรรมการผู้จัด การสายงาน
คอนเทนต์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายยุทธพงศ์

มา

กรรมการ

(ลาป่ วย)

คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมร้อยละ 90 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปิ ยะทิพย์ ดิลกศรี
2. นายติณณ์
ภาณุสทิ ธิกร

Finance Controller
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
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ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้แทนจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
1. นางสาววันนิสา

งามบัวทอง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จาก บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ทีป่ รึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิ ตอลบ็อกซ์ คอนซัลติง้ จํากัด
1. นายณัฐสิทธิ์

เทิดสิทธิกลุ

ที่ปรึกษากฎหมาย ทําหน้าที่ตรวจสอบให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไป
อย่างโปรงใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ แ ทนในการนั บ คะแนนและดู แ ลระบบการลงคะแนนทางอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ได้แ ก่ บริ ษั ท ดิ จิ ทัล แอคเซส
แพลตฟอร์ม จํากัด
เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนําพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท (“ประธาน”) เป็ นประธานที่
ประชุม และได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดําเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้
ดังนี ้
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผยโดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
2.1

เมื่อทางบริษัทฯ ให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผถู้ ือหุน้ เลือกปุ่ ม “ลงคะแนน” หลังจากนัน้
หน้าจอจะปรากฏหน้าลงคะแนนเสียง

2.2

ให้ท่านเลือกปุ่ มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพียงปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กาํ หนด (1 นาที) หลังจากนีก้ ดปุ่ ม “ส่งคะแนน” เพื่อจบขัน้ ตอนการลงคะแนน
เสียงในวาระนัน้
หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กาํ หนด จะถือว่าลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระที่
เสนอพิจารณานัน้
ทั้งนี ้ หากกําหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผูถ้ ื อหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ลงไว้ได้
ภายในเวลาที่เหลือ

3. เพื่อความโปร่งใส หากบริษัทฯ แจ้งครบกําหนดเวลาการลงคะแนนเพื่อให้ระบบประมวลผลคะแนนในวาระใดแล้ว
จะไม่สามารถลงคะแนน หรือกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก
4. กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะประชุมแทน ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้ ที่มอบ
ฉันทะตามที่ผูร้ บั มอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณี ผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบ
ฉันทะล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะถือตามการออกเสียงที่ผูถ้ ือหุน้ กําหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยได้บันทึกคะแนน
เสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
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5. สําหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุน้ ประจําปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียน และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) ที่ตอ้ งการให้จาํ นวนหุน้ และ
คะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี ้ และจะเป็ นการลงคะแนน
เป็ นรายบุคคล
การนับคะแนนเสียง
1. การนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดย
ในวาระปกติใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ฐานในการนับคะแนนเสียง
จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”
สําหรับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ ”งดออกเสียง” จะไม่นาํ มาคิดเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง
2. ภายหลังจากการลงคะแนนเสียง และการประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระการประชุมเสร็จสิน้ บริษัทฯ จะประกาศ
และแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็ นจํานวน และคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละเท่าใด โดยในแต่ละวาระจะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด
และเพื่อความรวดเร็วหากวาระใดประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดําเนินการในวาระต่อไปก่อน โดยเมื่อได้ผล
คะแนนของวาระนัน้ แล้ว จะกลับมาแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบโดยทันที
การส่งคําถามทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระการประชุม
1. บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคําถามเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางเว็บไซด์ อีเมล์ และทาง
ไปรษณีย ์ แต่ปรากฎว่า ณ ปั จจุบนั ไม่มีผถู้ ือหุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมาทางช่องทาง
ดังกล่าว
2. สําหรับการส่งคําถามระหว่างการประชุม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอความ
คิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยหากท่านต้องการถามคําถาม
ด้วยการพิมพ์ขอ้ ความ ขอให้เลือกปุ่ ม “ส่งคําถาม” และพิมพ์รายละเอียดคําถาม หลังจากนัน้ กดปุ่ ม “ส่งคําถาม”
เพื่อส่งคําถามเข้ามาในระบบ เพื่อให้ผูด้ าํ เนินการประชุมอ่านคําถามแทนท่าน หรือหากต้องการถามคําถามด้วย
ตนเอง กรุ ณาพิมพ์ข้อความว่า “ถามคําถามด้วยตนเอง” และกดปุ่ ม “ส่งคําถาม” โดยเมื่อผู้ดาํ เนินการประชุม
เรียกชื่อท่านแล้ว กรุณากดปุ่ ม Unmute เพื่อเปิ ดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของท่าน และเริ่มถามคําถาม
นอกจากนี ้ ขอความกรุ ณาท่านที่ถามคําถามไม่ว่าด้วยวิธีพิมพ์ข้อความ หรือ ถามคําถามด้วยตนเอง กรุ ณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะก่อนเริ่มถามคําถามทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ในการ
จดบันทึกการประชุมให้ถกู ต้องครบถ้วน
โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถามคําถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านัน้ เพื่อรักษาเวลาการประชุม
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
สําหรับการประชุมในครัง้ นี ้ มีทงั้ สิน้ 9 วาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุม ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
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เลขานุการบริษัทได้ชีแ้ จงให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน - ราย นับเป็ นหุน้ จํานวน - หุน้
มีผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุม จํานวน 26 ราย นับเป็ นหุน้ จํานวน 395,711,154 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุม
ทัง้ หมดจํานวน 26 ราย ถือหุน้ รวมจํานวน 395,711,154 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.1378 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
ของบริษัทฯ จํานวน 607,498,256 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม และขอเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2565
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมว่า
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จดั ทํา
รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมฯ ตลอดจนเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 มีความถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ ือหุน้ หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ีประชุม
ได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,711,154 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
395,711,154 เสียง
เห็นด้วย
395,711,154 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถื อหุ้น ซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอน
เปิ ดประชุม

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564
ประธานชี ้แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า บริ ษั ท ฯ ได้จัด ทํา สรุ ป ผลการดํา เนิ น งานที่ ผ่ า นมา และรายการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญซึ่งเกิดขึน้ ในรอบปี 2564 รายละเอียดดังที่ปรากฎในแบบ 56-1 One Report ซึ่ง

หน้า 5 ของจํานวน 22 หน้า

ได้จดั ส่งให้ทุกท่านในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย
2) และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ รวมถึงเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
สํา หรับ ผลการดํา เนิ น งาน ตลอดจนการวิ เ คราะห์แ ละคํา อธิ บ ายของฝ่ ายจัด การสํา หรับ ผลการ
ดําเนินงานในปี ท่ีผ่านมาประธานมอบหมายให้นางพิสมัย ลิขิตอํานวย รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี เป็ นผูน้ าํ เสนอให้ท่ปี ระชุมรับทราบ
นางพิสมัย ลิขิตอํานวย ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการลงทุนในธุรกิจ
ต่างๆ ได้แก่
- มกราคม 2564 จัดตัง้ บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายเครื่องดื่ม
- เมษายน 2564 เข้าซือ้ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัดในสัดส่วน 100% โดยปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จํากัด และเปลี่ยนชื่อสถานีโทรทัศนืดิจิตอล
เป็ น JKN18
- กรกฏาคม 2564 เข้าลงทุนในบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานผลิต
เครื่องดื่ม
- ตุลาคม 2564 บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จํากัด เข้าลงทุนในบริษัท ไฮ ช็อปปิ ้ง จํากัด ซึ่ง
ประกอบธุ ร กิ จ จัด จํา หน่ า ยสิ น ค้า ผ่ า นช่ อ งรายการ Home Shopping ทาง
โทรทัศน์ และ e-commerce ในสัดส่วน 51% ส่วนอีก 49% ถือหุน้ โดย Hyundai
Home Shopping ประเทศเกาหลี โดยปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท เจเคเอ็น
ไฮ ช็อปปิ ้ง จํากัด
ทัง้ นี ้ ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดงั นี ้
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายได้รวม
สําหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 1,804.91
ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 103.17 ล้านบาท หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.06
ทั้งนีร้ ายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละธุรกิจสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรายได้ประเภทเดียวกันจากปี ก่อน ดังนี ้
รายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์รายการ เพิ่มขึน้ เท่ากับร้อยละ 2.06
รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณา เพิ่มขึน้ เท่ากับร้อยละ 1.41
รายได้จากการขายจากธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึน้ เท่ากับร้อยละ 100 และในขณะที่
รายได้อื่นเพิ่มขึน้ เท่ากับร้อยละ 57.59
กําไรสุทธิ
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาํ ไรสุทธิเท่ากับ 173.58 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากปี ก่อนเท่ากับ 138.89 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.45

หน้า 6 ของจํานวน 22 หน้า

โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ ของต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเท่ากับ 59.51 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 37.35 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึน้ ของเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและการ
ออกจําหน่ายหุน้ กูเ้ พิ่มในระหว่างงวดเพื่อใช้ลงทุนในการซือ้ กิจการเพื่อขยายธุรกิจ ซึ่งจากเหตุผลที่
กล่าวไปส่งผลให้อตั ราส่วนรายได้รวมต่อกําไรสุทธิ (อัตรากําไรสุทธิ) สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ปรับตัวลดลงเป็ นร้อยละ 9.62 จากร้อยละ 18.36 ในปี 2563
และอั ต ราส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ยในการขายและบริ ห ารเมื่ อ เที ย บกั บ รายได้ร วมสํา หรับ ปี สิ ้น สุ ด วัน ที่
31 ธั น วาคม 2564 ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น เป็ นร้อ ยละ 21.42 จากร้อ ยละ 13.59 ในปี 2563 โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆมากขึน้
เพื่อโปรโมทสินค้าของบริษัทฯ ให้เป็ นที่รูจ้ ักแก่ผูบ้ ริโภค เนื่องจากเป็ นปี แรกที่บริษัทฯ เริ่มทําการจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เป็ นต้น
สรุ ปผลการดําเนินงานของกลุม่ ธุรกิจ
ธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์รายการ
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิ เท่ากับ 1,661.93 ล้านบาท โดย
สามารถจําแนกได้เป็ น
การจําหน่ ายในประเทศและต่ างประเทศเป็ นจํานวน 1,036.86 ล้า นบาท และ 625.07 ล้า นบาท
ตามลําดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 62.39 และร้อยละ 37.61 (2563: ร้อยละ 72.65 และ ร้อยละ
27.35) ของรายได้ค่าสิทธิ ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจํานวน 33.59 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ
2.06 โดยจําแนกออกเป็ นการจําหน่ายในประเทศเพิ่มขึน้ 73.14 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.59
โดยมีสาเหตุหลักมาจากมีลกู ค้ารายใหญ่ในประเทศรายหนึ่งที่ซือ้ ลิขสิทธิ์รายการที่เผยแพร่ผ่านการ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือ DTT มีรายการซือ้ กับบริษัทฯ เป็ นจํานวนมากขึน้ ใน
ปี นีเ้ นื่องจากสิทธิท่ีเคยซือ้ ไปครบกําหนดสัญญาแล้วจึงกลับมาซือ้ กับบริษัทฯ อีกครัง้
ทัง้ นี ้ การขายต่างประเทศมียอดขายลดลงเป็ นจํานวน 39.55 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 5.95 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศสองรายที่ซือ้ ลิขสิทธิ์รายการที่เผยแพร่ผ่านการ
ออกอากาศทางสถานี โ ทรทัศ น์ร ะบบเคเบิ ล และดาวเที ย ม หรื อ Cabsat และเผยแพร่ ผ่ า นการ
ออกอากาศทางวิดีโอออนดีมานด์ หรือ VOD ซึ่งทําการซือ้ ขายกับบริษัทฯ เป็ นจํานวนมากในปี ท่ี
แล้วแต่ลดรายการซือ้ ในปี นีล้ งจากการที่ลิขสิทธิ์รายการที่ได้รบั ไปนัน้ ยังไม่ครบกําหนดสัญญาและยัง
มีปริมาณที่มากพอที่จะเผยแพร่ในช่องทางของตน อย่างไรก็ตามในปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยาย
ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึน้ โดยมีการขยายสิทธิ์ท่ใี ห้แก่ลกู ค้าไปยังประเทศอียิปต์ บรูไนและศรีลงั กา
ในส่วนต้นทุนค่าสิทธิ (ประกอบด้วย ค่าตัดจําหน่าย และค่าพากย์และค่าแปลเป็ นหลัก) สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีตน้ ทุนค่าสิทธิเท่ากับ 793.85 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ
8.70 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอายุเฉลี่ยของสัญญาลิขสิทธิ์รายการเพิ่มขึน้ จาก 3 ปี เป็ น 5 - 7 ปี ส่งผล
ให้ค่าตัดจําหน่ายค่าลิขสิทธิ์และต้นทุนค่าสิทธิลดลง
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ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์รายการ สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 868.07 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.40 และอัตรากําไร
ขัน้ ต้นสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 52.23 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของต้นทุนค่าสิทธิตามที่กล่าวไปข้างต้น
ธุรกิจบริการโฆษณา
รายได้ค่ า โฆษณาในปี 2564 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นรายได้จ ากการให้ บ ริ ก ารเวลาเพื่ อ โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 18 (เช่าเวลา
ออกอากาศ มีนาคม 2564 เป็ นเวลา 1 เดือน และได้ซือ้ ช่องดังกล่าวเพื่อดําเนินการบริหารสถานีเอง
ตัง้ แต่ เมษายน 2564 เป็ นต้นไป)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ
27.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ของปี ก่อนเป็ นจํานวน 0.42 ล้านบาท หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.41
โดยเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากการขายโฆษณาในช่อง JKN 18 เพิ่มขึน้
อย่ า งไรก็ตามเนื่อ งจากภายใต้ส ถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ดต่อ เชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อหลายธุรกิจในประเทศ จึงทําให้หลายบริษัท
ในประเทศมีการลดงบประมาณในการใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ลง นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้ทาํ
การซือ้ ช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 18 ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 จึงอยู่ระหว่างการปรับผัง
รายการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มเรตติง้ ของช่องให้ดีขนึ ้
ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์
รายได้จ ากการขายผลิ ต ภัณ ฑ์เ ป็ น รายได้จ ากการจํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ด้แ ก่ ประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์
เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีการเริ่มดําเนินการจัดหน่ายตัง้ แต่ เมษายน 2564
เป็ นต้นไป
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เท่ากับ 42.51 ล้านบาทโดยแบ่งเป็ นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมอาหารเท่ากับ 12.51
ล้านบาทและผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเท่ากับ 30.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีการเริ่ม
ดําเนินการจัดหน่ายผลิตภัณฑ์ทง้ั หมดตัง้ แต่ เมษายน 2564 เป็ นต้นมา
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปี 2564 แม้จะเป็ นปี ท่มี ีความกดดันอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด19 บริษัทฯ ก็ยงั สามารถสร้างการเติบโตของผลการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม
เพิ่มขึน้ 6% เนื่องจากกลุ่มธุรกิจ Content ยังมีอตั ราการขยายตัวที่ดี และกลุ่มธุรกิจ Commerce ทั้ง
ผลิตภัณฑ์ Health & Beauty และ เครื่องดื่ม Functional Drink ได้รบั การตอบรับที่ดีจากลูกค้าเพิ่มขึน้
จึงเริ่มสนับสนุนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมให้เติบโตดีขึน้
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ประธานชี ้แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในปี 2564 ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ มิ ไ ด้ใ ห้ค วามสํา คัญ เพี ย งเรื่ อ งผลการ
ดําเนินงานเท่านัน้ แต่ยงั คงยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2564 บริษัทฯ
- ได้รบั การประเมินผล “100 คะแนนเต็ม ดีเยี่ยม” ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 4
- นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังให้ความสําคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น จึงได้ประกาศเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition หรือ CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต และยื่นแบบประเมิน Checklist 71 ข้อต่อ CAC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
โดยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ได้รับ มติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการแนวร่ ว มต่ อ ต้า นคอร์รัป ชัน ของ
ภาคเอกชนไทย ประจําไตรมาส 1/2564 ให้การรับรองเป็ น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชัน
ของภาคเอกชนไทย” ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2564
จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้
คําถาม
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามดังนี ้
1.

กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จํากัด เพื่อบริหารช่อง JKN18 ซึ่งเป็ นธุรกิจทีวี
ดิจิตอลที่มีการแข่งขันสูงมาก อยากทราบว่าสถานการณ์ธูรกิจทีวีดิจิตอลเป็ นอย่างไร และมี
ทิศทางรายได้อย่างไร

2.

บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ท่ี 1,804.91 ล้านบาท ซึ่งสูงขึน้ กว่าปี 2563 แต่เพราะสาเหตุอะไรที่กาํ ไร
สุทธิกลับลดลงมาอยู่ท่ี 173.58 ล้านบาท จากเมื่อปี 2563 ที่มกี าํ ไร 312.47 ล้านบาท ขอให้ช่วย
อธิบายด้วย

คําตอบ
นางสาวปิ ยะทิพย์ ดิลกศรี Finance Controller ได้เรียนชีแ้ จง ดังนี ้
ในส่วนของการเข้าลงทุนธุรกิจในบริษั ทเป็ นหนึ่งกลยุทธ ในการขยายธุรกิจของเรา จากบริษัทที่
เป็ น Content Company เข้าสู่ Content Commerce Company อย่างเต็มรูปแบบมีเป้าหมายในการ
บริห ารงานของช่ อ ง JKN18 เพื่ อ ปรับ เรตติ ง้ ขึ น้ เป็ น 1 ใน 10 ภายใน 3 ปี ซึ่ง กลยุท ธของบริษัทฯ
คาดหวังว่าการขยายเรตติง้ จะทําให้บ ริษัทฯ สามารถส่ งผลให้ขยายฐานลูกค้าของบริษั ทฯ เพื่ อ
สนับสนุนการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ในอนาคต ในส่วนของคําถามถึงผลกําไร
ที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี 2564 บริษัทฯ มีการเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและมีการเข้า
ซือ้ ธุรกิจ ดังนัน้ จึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการลงทุนรวมถึงมีในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในส่วนของ
การทําโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าค่าใช้จ่ายในการโปรโมทผลิตภัณฑ์และ
สินค้าต่างๆของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั จะส่งผลให้ยอดขายของทางบริษัทฯ เป็ นไปในทิศทางบวกภายใน
ปี 2565 และปี 2566
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ต่อมานายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการ ได้เรียนชีแ้ จง
เพิ่มเติม ดังนี ้
ในส่วนของคําถามข้อที่ 1 การที่ปรับธุรกิจมาเป็ น Content Commerce Company ซึ่งบริษัทฯ ลงทุน
ไปทําให้เกิดค่าใช้จ่าย จึงทําให้ดูว่ากําไรลดลง ซึ่งในความเป็ นจริง หากไม่มีการโตในเรื่องของคําว่า
Diversify ตัวเอง จาก Content Company แล้วกลายเป็ น Content Commerce Company ก็จะเห็น
ว่ากําไรยังมากเหมือนเดิม และเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องทัง้ ยอดขายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ก็มี
การขายให้ทั้งช่อง3ช่อง8 และหลายกลุ่มผูผ้ ลิต (Producer) ทั่วโลกที่มาใช้บริการอยู่ ซึ่งมียอดขาย
หลายร้อยล้านบาทต่อปี และก็ดีขึน้ เรื่อยๆ จากปี แรกๆ ร้อยกว่าล้าน จนตอนนีป้ ระมาณ 30% – 40 %
ของรายรับ ถือว่าเป็ นการเติบโตที่ต่อเนื่องสําหรับการขายทัง้ ในและต่างประเทศ แต่การเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดที่ปรับตัวเป็ น Content Commerce Company ซึ่งก็คือ วัตถุประสงค์ในการซือ้ JKN18
มา ซึ่ง ยอดขายสิ น ค้าบนช่อ งก็ดี ขึน้ เรื่ อ ย ๆ โดยวัน ที่ 5 พฤษภาคม 2565 นี ้จ ะมี ก ารถ่ ายทอดสด
จากทางสถานทีโ ทรทัศน์ช่อง 18 เพื่ อ ประกาศวิสัย ทัศน์ของบริษัท ฯ จากจุด ที่เข้ามาอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 4 ปี วา่ จะมีอนาคตอย่างไรในการมองตัวเองจาก Global Content Company ขึน้ มาเป็ น
เจ้าของแพลตฟอร์ม รวมถึงมีช่องทาง Social Media หลายช่องทาง ที่มผี ตู้ ิดตามรวมกว่า 30 ล้านคน
และสินค้าที่มีอยู่กว่า 2,000-3,000 SKU ดังนั้นจึงจะมีรายรับจาก 4 ด้าน คือ 1.การขาย Content
ต่างประเทศ 2.การขาย Content ในประเทศ 3. การขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ 4. Commerce
ได้แก่ สินค้า 4.1 Wellbeing 4.2 Beverage และ 4.3 Cosmetic
ทัง้ นี ้ สําหรับคําถามข้อที่ 2 กําไรที่เห็นว่าลดลงเนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึน้ แต่มีอนาคตมากขึน้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระรับทราบ จึงไม่
ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผู้รายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทนําเสนองบการเงิน
ประจําปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
เลขานุการบริษัท ชีแ้ จงว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกําหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการจัดทํางบการเงิน
ณ วัน สิ น้ สุด ของรอบปี บัญ ชี (สิ น้ สุด ในวัน ที่ 31 ธั น วาคมของทุกปี ) ของบริษั ท เสนอต่ อ ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้
จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุน้ (บาท)

งบการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7,408.29
7,465.88
4,698.56
4,783.10
2,709.73
2,682.78
1,804.91
1,377.10
173.58
113.63
0.30
0.18

ทัง้ นีค้ ณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินประจําปี 2564 ของบริษัทฯ ได้จดั ทําตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ของบริษัทฯ ประจําปี 2564 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุม
ได้พิจารณา ลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็ นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้รบั
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
395,720,154 เสียง
เห็นด้วย
395,720,154 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถื อหุ้น ซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
2. ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะมาลงทะเบียน
เพิ่มขึน้ จากตอนเริ่มประชุม จํานวน 1 ราย โดยมีจาํ นวนหุน้ เพิ่มขึน้ 2,000 หุน้ รวมมี
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนีท้ งั้ สิน้ จํานวน 27 ราย รวมจํานวนหุน้
ได้ 395,720,154 หุน้
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2564
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า
ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กําหนดห้ามมิให้
บริษัท จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร โดยการจ่ายเงินปั นผลให้แบ่งตามจํานวน
หุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116 แห่ ง พ.ร.บ. บริษั ท มหาชนจํา กัด และข้อ บัง คับ ของบริษั ท ฯ ข้อ 55
กําหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้ ง นี ้้ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษั ท ฯ ได้จั ด สรรทุ น สํา รองตามกฎหมายไว้ แ ล้ว จํ า นวน
45,141,991.70 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 11.49 ของทุน จดทะเบี ย น ซึ่ง ครบถ้ว นตามที่ ก ฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว้แล้ว จึงไม่ตอ้ งดําเนินการจัดสรรทุนสํารองเพิ่มเติมอีก
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบ
เฉพาะกิจการ ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง และภายหลังหักเงิน
สํารองต่าง ๆ ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กาํ หนด
ไว้ในสัญญากูย้ ืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และ
ปั จจัยที่เกี่ ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความ
ต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปั จจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร
ในปี 2564 บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิ จากงบการเงินรวมจํานวน 173,580,279 บาท และจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ จํานวน 111,087,618 บาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความ
จําเป็ นต้องสํารองเงินสดเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและการลงทุน การขยายธุรกิจ
ในอนาคต บริษัทฯ เห็นสมควรงดจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2564
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณา
อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 เพื่อสํารองเงินสดสําหรับใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต
โดยมีขอ้ มูลอัตราการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกับปี ท่ผี ่านมา ดังนี ้
ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2563 (ปี ทีผ่ ่านมา)

1. กําไรสุทธิ/1 (บาท)

111,087,618

352,887,285

2. จํานวนหุน้ ที่ชาํ ระมูลค่าแล้ว (หุน้ )

607,498,256

607,498,256

3. มูลค่าหุน้ ปั นผล (บาท : หุน้ )

-

-

4. มูลค่าเงินปั นผล (บาท : หุน้ )

-

0.2070

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

หน้า 12 ของจํานวน 22 หน้า

ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2563 (ปี ทีผ่ ่านมา)

5. รวมมูลค่าเงินปั นผลสุทธิ (บาท : หุน้ )

-

0.2070

6. รวมเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)

-

125,752,139

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

7. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ/1

-%

40.00%
เป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของ
ิ ษัทฯ
หมายเหตุ /1 เป็ นกําไรสุทธิที่ใช้ในการคํานวณเพื่อจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ
(กําไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง และภายหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ)

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรียนชีแ้ จงเพิ่มเติม
ว่า ตามปกติบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทุกปี ตงั้ แต่ปีแรกจนปี ก่อนหน้านี ้ ซึ่งในปี นีบ้ ริษัทฯ พิจารณาอย่าง
ถี่ถว้ นแล้วไม่ว่าจะเป็ นในรูปแบบเงินสดหรือหุน้ ปั นผล ซึ่งเห็นควรเสนองดจ่ายปั นผลก่อน และอยาก
ให้ทุกท่านร่วมรับฟั งแผนงานในอนาคตที่ลงทุนเพิ่มจะทําให้ผลประกอบการต่าง ๆ เติบโตได้อย่างไร
โดยหวังว่าปี หน้าบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้ในอัตราที่ดี ขณะนีบ้ ริษัทฯ
ขอสร้างรายได้เพิ่มก่อนและนําเงินไปสร้างการเติบโตให้ได้ ขอเชิญชวนทุกท่านชมช่อง JKN18 ในวันที่
5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เพื่อจะได้ทราบถึงวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงของด
การจ่ายเงินปั นผลในปี นี ้ สําหรับปี ถัดไปบริษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้
มากขึน้ เนื่องจากมีบางสิ่งบางอย่างที่รอประกาศใหญ่อีกหลายโครงการ และบริษัทฯ จะกลับมาตอบ
แทนทุกท่านจากผลประกอบการที่เติบโตขึน้ ต่อไป
จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้
คําถาม
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 4 ดังนี ้
เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิ ซึ่งในปี นี ้
บริษัทฯ ก็มีผลกําไรสุทธิแต่ของดจ่ายปั นผล ซึ่งถือว่าไม่เป็ นไปตามนโยบาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้
เหตุผลว่าจําเป็ นต้องสํารองเงินสดไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจในอนาคต จึงอยาก
ทราบว่ามีแผนจะใช้เงินในการขยายธุรกิจด้านใด
คําตอบ
เลขานุการบริษัทแจ้งว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้อธิ บายสอดคล้องกับ
ประเด็นของคําถามแล้ว
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมได้
พิจารณา ลงมติ
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มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
395,720,154 เสียง
เห็นด้วย
395,720,154 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
หมายเหตุ (1) มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระ
ก่อนหน้า

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ
เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ท่ีตอ้ งการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนัน้ เพื่อให้จาํ นวนหุน้ และคะแนน
เสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จึงขอหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราว ณ ขณะนี ้
และตามที่บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม รวมถึงเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2565 ล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี ้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เข้ามายังบริษัทฯ
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่ง
กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง ถ้า
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดย
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นัน้ ให้ใช้วิธีจบั
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้นนั้ สําหรับ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน
ได้แก่
ลําดับ
1.

ชื่อ-สกุล
นายสุรชัย ชมภูไพสร

ตําแหน่ง
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ / ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

2.

นายปรีชา บุณยกิดา

3.

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์

4.

นางพิสมัย ลิขิตอํานวย

ตําแหน่ง
กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
ส ร ร ห า แ ล ะ กํ า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น / ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร
ก ร ร ม ก า ร / ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง /
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ
ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็ นกรรมการที่
ได้กาํ หนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการ
พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
นําเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณา
คุณ สมบัติ ความหลากหลาย ความรู ค้ วามชํา นาญ ภาวะผู้น ํา คุณ ธรรมและจริย ธรรม เพื่ อ ให้
สอดคล้อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และมี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ใ ห้เ สนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม 4 ท่าน ซึ่งครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระกลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท ฯ อี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น ผู้มี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของกรรมการดังกล่าว
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
นอกจากนี ้ เพื่ อ ประกอบการพิ จารณา คณะกรรมการซึ่งไม่ ร วมกรรมการผู้มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ได้
พิจารณาตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ โดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท แล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4
ท่ า นเป็ น ผู้มี คุณ สมบัติ เหมาะสมกับ การประกอบธุร กิ จของบริษั ท มี ค วามรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทาํ งานที่เหมาะสมกับตําแหน่งอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
ตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งที่ผ่านมาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี มีความรับผิดชอบ
มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระมี
ความสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้ 1) นายสุรชัย ชมภูไพสร 2) นายปรีชา
บุณยกิดา 3) นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และ 4) นางพิสมัย ลิขิตอํานวย ซึ่งเป็ นกรรมการที่ครบ
กําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุรชัย ชมภูไพสร เป็ นบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ การบัญชี การบริหารความ
เสี่ ย ง และนายปรี ช า บุ ณ ยกิ ด า เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ในด้านกฎหมาย การบัญชี การบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถส่งเสริมการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริษัทได้เป็ นอย่างดี จึงมีความจําเป็ นเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อ
อีกวาระหนึ่ง แม้จะมีการดํารงตําแหน่งจนครบวาระเกินกว่า 9 ปี
จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุม
ได้พิจารณา ลงมติเป็ นรายบุคคล และขอให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทําการลงมติทงั้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการการเลือกตัง้ กรรมการ 4 ท่าน
ได้แก่ 1) นายสุรชัย ชมภูไพสร 2) นายปรีชา บุณยกิดา 3) นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิ บดิ์ และ
4) นางพิสมัย ลิขิตอํานวย ซึ่งเป็ นกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับ
ตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. นายสุรชัย ชมภูไพสร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน 395,720,154 เสียง
เห็นด้วย
392,570,505 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.2041
ไม่เห็นด้วย
3,149,649 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.7959
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
หมายเหตุ (1) มติ ใ นวาระนี ้จ ะต้อ งได้รับ การอนุมัติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผูถ้ ือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึน้ จากวาระก่อนหน้า
2. นายปรีชา บุณยกิดา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้
ออกเสียงลงคะแนน 395,720,154 เสียง
เห็นด้วย
392,570,505 เสียง
ไม่เห็นด้วย
3,149,649 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง

395,720,154

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.2041
คิดเป็ นร้อยละ 0.7959
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
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หมายเหตุ (1) มติ ใ นวาระนี ้จ ะต้อ งได้รับ การอนุมัติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผูถ้ ือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึน้ จากวาระก่อนหน้า
3. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน 395,720,154 เสียง
เห็นด้วย
392,603,354 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.2124
ไม่เห็นด้วย
3,116,800 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.7876
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
หมายเหตุ (1) มติ ใ นวาระนี ้จ ะต้อ งได้รับ การอนุมัติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผูถ้ ือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึน้ จากวาระก่อนหน้า
4. นางพิสมัย ลิขิตอํานวย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน 395,720,154 เสียง
เห็นด้วย
392,603,354 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.2124
ไม่เห็นด้วย
3,116,800 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.7876
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
หมายเหตุ (1) มติ ใ นวาระนี ้จ ะต้อ งได้รับ การอนุมัติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผูถ้ ือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึน้ จากวาระก่อนหน้า
เลขานุการบริษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ทางบริษัทฯ จะเปิ ดให้มีการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมได้ตามปกติ ณ บัดนี ้
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า
ตาม มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กําหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่
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กรรมการ เว้นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กําหนด
ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ
ทัง้ นี ้ กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัท ในรูป
ของเงินบําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท หรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณากําหนด โดยอาศัยมติซ่งึ ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดเป็ นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
สําหรับปี 2565 และโบนัสกรรมการ ตามลําดับ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับ
บริษัทฯ หรือใกล้เคียงกัน และคํานึงถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้นาํ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ น ว่ า คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ าตอบแทนได้มีการ
กลั่นกรองกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสม และความจําเป็ นต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ ประชุมสําหรับกรรมการ ประจําปี
2565 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นรวมทัง้ สิน้ จํานวนไม่เกิน
7,000,000 บาท ซึ่ ง เท่ า กั บ ที่ ไ ด้รับ การอนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2564 ทั้ ง นี ้
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ได้แก่ เงินประจําตําแหน่ง ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าเบีย้ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
และค่าเบีย้ ประกันประเภทอื่นๆ โดยงดจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประจําปี
2564
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปี ท่ผี ่านมา สรุปได้ดงั นี ้
ตําแหน่ง
ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2564
1 เงินประจําตําแหน่ง (บาทต่อคนต่อเดือน และจ่ายเป็ นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ง)
44,000
ประธานกรรมการ
44,000
22,000
กรรมการ
22,000
13,750
ประธานกรรมการตรวจสอบ
13,750
11,000
การตรวจสอบ
11,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ
2 ค่าเบีย้ ประชุม (บาทต่อคนต่อครัง้ และจ่ายกรณีท่ีมาร่วมประชุม)
ประธานกรรมการ
กรรมการ

20,625
ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
16,500
ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

20,625
ไม่เกิน 15 ครัง้ ต่อปี
16,500
ไม่เกิน 15 ครัง้ ต่อปี
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ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
การตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ
3 เงินโบนัสจากผลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ
(คณะกรรมการมีอาํ นาจในการกําหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละราย)

ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
-

ปี 2564
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
1,570,000

และเลขานุก ารบริษั ท แจ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุม เพิ่ ม เติ ม ว่ า ตามที่ ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2564 อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 7,000,000 บาท บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2564 รวมทั้งสิน้ 5,854,000 บาท และค่าเบีย้ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
บริ ห าร 161,142 บาท ในวงเงิ น ความคุ้ม ครอง 150,000,000 บาท (สิ น้ สุด ความคุ้ม ครองวั น ที่
17 กัน ยายน 2564 เวลา 00.01 น.) โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏอยู่ในหัวข้อ รายงานผลการ
ดํา เนิ น งานสํา คัญ ด้า นการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ (หัว ข้อ ย่ อ ย การจ่ า ยค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล) ในแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564
จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุม
ได้พิจารณาลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง
เห็นด้วย
395,720,154 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระ
ก่อนหน้า

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า
ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน บัญญัติว่า ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบ
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บัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผูด้ าํ รง
ตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ดังนัน้ จึงต้องมีการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ใหม่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถว้ น ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการ
ทํางาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รายนามดังต่อไปนี ้
รายนาม

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่
6838

จํานวนปี ทีส่ อบบัญชีให้
บริษัทฯ
1 ปี (2564)

1. นางสาววันนิสา

งามบัวทอง

2. นางสาวโชติมา

กิจศิรกร

7318

- ปี

3. นางสาวชุตินนั ท์
4. นางสาวนิธินี
5. นางสาวอริสา

กอประเสริฐถาวร
กิตติคณ
ุ าพงษ์
ชุมวิสตู ร

9201
8843
9393

- ปี
- ปี
- ปี

ในสังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท ประจําปี 2565 เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการ
ทํางานที่ดี และปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีดงั มีรายนามข้างต้น ไม่ได้เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือ ผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ
ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ แต่อย่างใด ในกรณีท่ีผูส้ อบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เข้าทํา
หน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท แทนได้
โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตร
มาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็ นเงินจํานวน 1,450,000 บาท ลดลงจากปี 2564 เป็ นจํานวน
160,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปี และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทฯ และงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ

ปี 2565
(ปี ทีเ่ สนอ)
1,450,000

เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
บาท
%
1,610,000 (160,000) (9.94%)

1,450,000

1,610,000 (160,000) (9.94%)

ปี 2564

ทัง้ นีจ้ าํ นวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการ
ปฏิบตั ิงาน/ค่าที่พกั เป็ นต้น และยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึน้ จริงในระหว่างปี หรือการ
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ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งในรอบปี บญ
ั ชีท่ีผ่านมาบริษทั ฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบ
บัญชี และกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2565 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6838 และ/
หรื อ นางสาวโชติ ม า กิ จ ศิ ร กร ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 7318 และ/หรื อ นางสาวชุ ติ นัน ท์
กอประเสริฐถาวร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษทั ฯ และงบการเงินรวมเป็ นเงินจํานวน 1,450,000 บาท ซึง่ ลดลงจากปี 2564 เป็ น
จํานวน 160,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
(บริษัทผูส้ อบบัญชีรายเดียวกัน) เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีประจําปี และค่า
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส จํานวน 8 บริษัท รวมเป็ นเงินจํานวน 2,270,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จาก
ค่ า ตอบแทนที่ เ กิ ด ขึ น้ จริง สํา หรับ รอบบัญ ชี ป ระจํา ปี 2564 ของบริษั ท ย่ อ ย 6 บริษั ท เป็ น จํา นวน
744,000 บาท ทัง้ นีเ้ นื่องจากมีจาํ นวนบริษัทย่อยเพิ่มขึน้
โดยจํานวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) อาจเปลี่ยนแปลงตาม
จํานวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึน้ จริงระหว่างปี ซึ่งในรอบปี บัญชีท่ีผ่านมา บริษัท
ย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้
คําถาม
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอสอบถามว่าการที่ค่าสอบ
บัญชีลดลง เพราะเหตุใด และจะกระทบกับคุณภาพการตรวจสอบบัญชีหรือไม่
คําตอบ
นายติ ณ ณ์ ภาณุสิ ท ธิ ก ร ผู้อ าํ นวยการฝ่ ายบัญ ชี ได้เ รี ย นชี ้แ จงว่ า สํา หรับ ค่ า สอบบัญ ชี ท่ี ล ดลง
เนื่องจากธุรกรรม (Transaction) ในงบเดี่ยวของบริษัทฯ มีจาํ นวนลดลง แต่จะไปเพิ่มขึน้ ในส่วนของ
บริษั ท เจเคเอ็ น เบสท์ ไลฟ์ จํา กัด ที่ เ ป็ น บริษั ท ย่ อ ยของบริษั ท ฯ ส่ ว นจะกระทบกับ คุณ ภาพการ
ตรวจสอบบัญชีหรือไม่ บริษัทฯ มีความเห็นว่าไม่กระทบต่อคุณภาพการตรวจสอบบัญชีแต่อย่างใด
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมได้
พิจารณา ลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
395,720,154 เสียง
เห็นด้วย
395,720,154 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
หมายเหตุ (1) มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระ
ก่อนหน้า
วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติการเปลี่ย นแปลงชื่อของบริ ษัทฯ การแก้ ไ ขตราประทับของบริ ษัทฯ การ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
ตราประทับของบริษัทฯ และทีอ่ ยู่สาํ นักงานใหญ่ของบริษัทฯ
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า
เพื่อให้ช่ือบริษัทสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการย้ายที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ภาษาไทยและ
ภาษาอัง กฤษ โดยไม่ เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ ย่ อ หลัก ทรัพ ย์ และการแก้ไ ขตราประทับ ของบริษั ท ฯ การ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่สาํ นักงานใหญ่ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ
และหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ
และที่อยู่สาํ นักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

จากเดิม
เปลีย่ นเป็ น
บริ ษั ท เจเคเอ็ น โกลบอล มี เ ดี ย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด
จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC JKN GLOBAL GROUP PUBLIC
COMPANY LIMITED
COMPANY LIMITED

ตราประทับ
ที่อยู่สาํ นักงานใหญ่ 45/14 อาคารเจเคเอ็ น แกลเลอรี่
ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตําบลทรงคนอง
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
73210

818 อาคารเจเคเอ็น เอ็มไพร์ หมู่ท่ี 2
ตํ า บลสํ า โรงเหนื อ อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
10270

ในการนี ้ ให้ค ณะกรรมการบริษั ท และ/หรื อ กรรมการผู้มี อ าํ นาจของบริษั ท ฯ และ/หรื อ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมาย เป็ นผูม้ ี
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อํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอาํ นาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อให้การดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเสร็จสิน้ สมบูรณ์
จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุม
ได้พิจารณา ลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ การแก้ไข
ตราประทับของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สาํ นักงานใหญ่ ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนัง สื อ
บริ ค ณห์ส นธิ ข้อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และหนั ง สื อ รับ รองของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ และที่อยู่สาํ นักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ การมอบ
อํานาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,720,154 เสียง
เห็นด้วย
395,720,154 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระ
ก่อนหน้า

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และเสนอเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
หากแต่ไม่มีคาํ ถามใด ๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ______________________________ประธานในที่ประชุม
(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ประธานกรรมการ

