สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
**********
เวลา และ สถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการ
ประชุม ผ่านสื่ ออิ เล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ สํา นัก งานใหญ่ ข องบริษั ท เจเคเอ็น โกลบอล มี เดี ย จํากัด
(มหาชน) (“บริษทั ”) อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลยา เลขที่ 45/14 หมู่ 1 ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
73210
เริ่มประชุม
ก่อนเริ่มประชุม นางสาววริศร์น ลิน สุภาสนัน ท์ เลขานุการบริษั ท ทําหน้าที่ เลขานุการที่ป ระชุม ได้แ นะนําคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี ้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
นางสาวพิมพ์อมุ า จักราจุฑาธิบดิ์
นางพิสมัย ลิขิตอํานวย
นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ
นายปรีชา บุณยกิดา
นายสุรชัย ชมภูไพสร
นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย์
นายยุทธพงศ์ มา
นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกลุ พานิช
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี
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ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จาก บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้แทนจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จาก บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

ทีป่ รึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท กุด่ัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
1. นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์

ที่ปรึกษากฎหมาย ทําหน้าที่ตรวจสอบให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่าง
โปรงใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

2. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง

ผู้ต รวจสอบการนับ คะแนนเสี ย งในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ให้เป็ น ไปอย่ า ง
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนําพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท (“ประธาน”) เป็ นประธานที่ประชุม
และได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดําเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม บริษัทได้ชีแ้ จงว่าการการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) นี ้ เป็ นระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รบั การรับรอง
จากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็ นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 และได้มีการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการดําเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี ้
1.

ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง

2.

การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะ ต้องออกเสีย งลงคะแนนเพี ยงอย่ างใดอย่างหนึ่ง คื อ เห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี ้ ไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)

3.

กรณี ผู้ถือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกําหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
•

•

เนื่องจากการประชุมในครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตั รลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนน
เสียงของแต่ละวาระ ภายหลังที่ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่าน
ผูถ้ ือหุน้ ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กาํ หนด คือ 1 นาที เมื่อกด
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เลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้ นึงว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน
•

•

•

กรณีท่ผี ูถ้ ือหุน้ ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทําได้ดว้ ยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หากวาระได้
ถูกปิ ดการลงคะแนนเสียงเล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
สําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม
Chrome เพื่อทําการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อ

4.

ผู้ถื อ หุ้น ที่ ไม่ อ อกเสี ย งลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสี ย ง หรือ ไม่ ก ดลงคะแนนเข้า ในระบบภายในกํา หนด
ระยะเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

5.

ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ ่ีลงคะแนนผ่าน E-Voting และผูท้ ่ีลงคะแนนล่วงหน้าผ่าน
เอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด

6.

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และ
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

7.

ในการออกเสียงในวาระที่มีผมู้ ีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผูม้ ีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดของผู้
มีสิทธิออกเสียง

8.

สําหรับการลงคะแนนในวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ จะเป็ นการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล และจะประกาศผลคะแนนเป็ นรายบุคคล

9.

เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนัน้ เป็ นที่สนิ ้ สุดแล้ว

10.

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาํ หรับวาระนัน้ ๆ โดยสามารถเริ่ม
ส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและวิธีการ ดังนี ้
•

•

การสอบถามโดยการสนทนา กรณีท่ีท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี ้ (1) ให้
ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) (2) เมื่อผูด้ าํ เนินการประชุมขานชื่อ
ของท่าน เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของ
ท่าน กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาํ ถามของท่านมา
ทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู้ าํ เนินรายการจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
การสอบถามโดยการพิมพ์ สามารถทําได้โดยการ (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ (2)
กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ เพื่อที่ผูด้ าํ เนินการประชุมจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กับที่ประชุม
แทนท่าน
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ความคิดเห็นหรือคําถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานที่ประชุมจะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ใน
วาระที่ 15 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
กรณี ท่ีไม่มีผูเ้ ข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดําเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุน้ มี
คําถามเพิ่ มเติ ม สามารถพิ มพ์คาํ ถามเข้ามาผ่านช่ องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทําการอ่านคําถามของท่ านใน
ภายหลัง
กรณี ท่ีผูถ้ ื อหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือซักถามผ่านช่องทางแชทหรือช่องทางสนทนา
จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ท่ี
ประชุมทราบด้วยทุกครัง้
ทัง้ นี ้ บริษัทขอความกรุณาท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้น
การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซาํ้ กัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นได้ใช้สิทธิดว้ ย จึงขอความ
กรุ ณาผูถ้ ือหุน้ โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยดีและเพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้อยู่ใน
เวลาที่กาํ หนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง สามารถไปที่เมนู Chat
ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ หรือหากประสงค์จะสอบถามด้วยการพูด ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทาง
ด้านล่ าง และกดปุ่ มยกมื อขึน้ (Raise Hand) เพื่ อรอเจ้าหน้าที่ ขานชื่อต่ อไป และหากไม่ สามารถพูด ผ่านไมค์ได้
ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คาํ ถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน
สําหรับการประชุมในครัง้ นี ้ มีทั้งสิน้ 15 วาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด
เลขานุการบริษัทได้ชีแ้ จงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุมร่วม 51 ราย นับ
จํานวนหุน้ ได้ ทัง้ สิน้ 400,959,974 หุน้ เท่ากับร้อยละ 66.0018 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด จํานวน 607,498,256
หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม และขอเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวัน ที่ 17 เมษายน 2563 โดยมี
สําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ซึ่ง บริษั ท ได้จัด ทํา ขึ น้ แล้ว เสร็จ ภายใน 14 วัน นับ แต่ วัน ประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น โดยได้น ํา ส่ ง ให้ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่สาํ เนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jknglobal.com)
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แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงาน
การประชุมดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญ
ประจําปี 2563
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณา
ลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

เสียง

เห็นด้วย

400,961,974
400,961,974 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

หมายเหตุ 1. มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
2. ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี ้ มีผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะมาลงทะเบียน
เพิ่มขึน้ จากตอนเริ่มประชุม จํานวน 1 ราย โดยมีจาํ นวนหุน้ เพิ่มขึน้ 2,000 หุ้น รวมมี
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนีท้ งั้ สิน้ จํานวน 52 ราย รวมจํานวนหุน้ ได้
400,961,974 หุน้
วาระที่ 2

รั บ ทราบรายงานประจํ า ปี และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ประจํ า ปี 2563 สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2563
ประธานชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญซึ่งเกิดขึน้ ในรอบปี 2563 รายละเอียดดังที่ปรากฎในรายงานประจําปี 2563 ซึ่งได้จดั ส่งให้ทกุ ท่านใน
รูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเผยแพร่ทางเว็บไซด์
ของบริษัท รวมถึงเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
สําหรับผลการดําเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานใน
ปี ท่ีผ่านมาประธานมอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญ ชี
เป็ นผูน้ าํ เสนอให้ท่ปี ระชุมรับทราบ
นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 มีรายละเอียดการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ าย
จัดการที่สาํ คัญ ดังนี ้
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รายได้รวม สําหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 1,701.74 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน
เท่ ากับ 8.54 ล้า นบาท หรือ คิ ด เป็ น ลดลงร้อ ยละ 0.50 มี ก ารเปลี่ย นแปลงเมื่ อ เที ย บกับ รายได้ป ระเภท
เดียวกันจากปี ก่อน ดังนี ้ (1) รายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์รายการ ลดลงเท่ากับ
ร้อยละ 0.82 (2) รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณาลดลงเท่ากับร้อยละ 37.61 (3) ไม่ มี
รายได้จากการขายจากธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณ ฑ์สาํ หรับ งวดปี นี ้ และในขณะที่ (4) รายได้อื่น ๆ เติ บโต
เท่ากับร้อยละ 200.65
กําไรสุทธิ สําหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาํ ไรสุทธิเท่ากับ 312.47 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึน้ จาก
ปี ก่อนเท่ากับ 59.66 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.60 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลงคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 11.91 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของต้นทุนค่าสิทธิ ประกอบกับค่าเงินบาทที่ปรับตัว
อ่อนค่าลง ส่งผลให้อัตราส่วนรายได้รวมต่อกําไรสุทธิ (อัตรากําไรสุทธิ) สําหรับปี 2563 และ 2562 พบว่า
ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 14.78 เป็ นร้อยละ 18.36 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อ
เทียบกับรายได้รวมสําหรับปี 2563 และ 2562 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 17.47 เป็ นร้อยละ 13.59
สินทรัพย์รวม ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,719.85 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากยอดคงเหลือ
ปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 1,714.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 42.79 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
(1)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 690.15 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 590.17

(2)

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นลดลง 303.54 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 16.71

(3)

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้ เป็ นจํานวน 41.13 ล้านบาท

(4)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สิทธิรายการมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเป็ นจํานวนเงิน 27.95 ล้านบาท คิด
เป็ นลดลงร้อยละ 6.79

(5)

ลิขสิทธิ์รายการเพิ่มขึน้ 1,267.24 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 87.57

หนี้สิ นรวม ปี 2563 บริษัท และบริษั ท ย่อยมีห นีส้ ิน รวมเท่ากับ 3,109.99 ล้านบาท เพิ่ มขึน้ เป็ น จํานวน
1,319.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 73.69 เนื่องจากในระหว่างงวดบริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพเฉพาะเจาะจงแก่นกั ลงทุนสถาบันแห่งหนึ่งโดยจัดประเภทเป็ นส่วนของหนีส้ ินคิดเป็ นจํานวนเงินสุทธิ
1,004.92 ล้านบาท และมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็ นจํานวนเงิน 500.00 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 2,609.86 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เป็ น
จํานวน 394.79 ล้านบาท
ทัง้ นี ้ ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 บริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ จากกําไรของปี 2562 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.2025 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิน้ 109.4 ล้านบาท
นอกจากนีใ้ นระหว่างปี บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 324 ล้านบาท เป็ น 451.4
ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล การใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญและการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และจัดสรรสํารองตามกฎหมายเพิ่ มเป็ น จํานวน 12.74 ล้านบาท ซึ่ง
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
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นอกจากนีน้ ายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ได้ชแี ้ จงเพิม่ เติมเกี่ยวกับผลดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์รายการ สําหรับปี 2563 บริษัท มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากับ 1,628.34
ล้านบาท โดยสามารถจําแนกได้เป็ นการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวน 963.72 ล้านบาท
และ 664.62 ล้านบาท ตามลําดับ โดยคิ ดเป็ น สัด ส่วนร้อ ยละ 59.18 และร้อ ยละ 40.82 (2562: ร้อ ยละ
68.45 และ ร้อยละ 31.55) ของรายได้ค่าสิทธิ ซึ่งลดลงจากปี ก่อนเป็ นจํานวน 13.48 ล้านบาท คิดเป็ นลดลง
ร้อยละ 0.82
ทัง้ นีบ้ ริษัท และบริษัทย่อย มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์รายการ สําหรับปี 2563
และ 2562 เท่ากับ 758.82 ล้านบาท และ 675.30 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.37 และ
อัต รากําไรขั้น ต้น สําหรับ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และ 2562 เท่ า กับ ร้อ ยละ 46.60 และ 41.13
ตามลําดับ
ธุรกิจบริการโฆษณา สําหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเวลาเพื่อโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เท่ากับ 27.04 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนเป็ นจํานวน 16.30 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นลดลงร้อยละ 37.61
ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ สําหรับปี 2563 บริษัทไม่มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทไม่ได้
ผลิตสินค้าออกมาเพื่อจําหน่ายเพิ่มเติมตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
สินค้าคงเหลือของบริษัท
รายได้อ่นื และรายได้ทางการเงิน ประกอบด้วยรายได้จากการเป็ นตัวแทนการจําหน่ายคอนเทนต์ท่บี ริษัท
นําคอนเทนต์จากประเทศไทยไปจําหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกําไร
จากเงินลงทุนระยะสัน้ และสําหรับรายได้ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ก็คือรายได้ดอกเบีย้ รับ โดย
สําหรับปี 2563 มีจาํ นวนเท่ากับ 47.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน 31.74 ล้านบาท
ประธานชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทมิได้ให้ความสําคัญเพียงเรื่องผลการดําเนินงานเท่านัน้
แต่บริษัทยังคงยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทได้รบั
การประเมินผล 100 คะแนนเต็ม ดีเยี่ยม ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 3 และได้รบั ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
(CGR) ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี
2563 ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2 นอกจากนีบ้ ริษัทยังให้ความสําคัญ ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นโดยได้
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยปั จจุบนั ได้ย่นื แบบประเมิน Checklist 71 ข้อแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก CAC
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมี
การลงมติ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทนําเสนองบการเงินประจําปี
2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ท่ี ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิ
เลขานุการบริษัท ชีแ้ จงว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกําหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการจัดทํางบการเงิน ณ วัน
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี (สิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ) ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าต คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ว
รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผูถ้ ื อหุ้นทุกท่านพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุน้ (บาท)

งบการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,719.85
6,055.78
3,109.99
3,360.91
2,609.86
2,694.87
1,701.74
1,685.09
312.47
352.89
0.51
0.58

ทัง้ นีค้ ณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินประจําปี 2563 ของบริษัทได้จดั ทําตามหลักการบัญชีท่ีรบั รอง
ทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท
ประจําปี 2563 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา
ลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบ
การเงินประจําปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบ
บัญ ชี ข องบริษั ท และได้รบั ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึ ง ได้รับ การอนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้

400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

400,961,974

เสียง

เห็นด้วย

400,961,974 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

หมายเหตุ
วาระที่ 4

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายปั นผลในรู ปแบบของ
เงินสด สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท
มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ
ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้ จริง และภายหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทั้งนี ้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึน้ อยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญากูย้ ืมเงิน
หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดย
คณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้
เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน
รวมถึงปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริษัท โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้น เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็น
ว่า บริษัท มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนั้นได้แล้วให้รายงานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 54 และ 55 แห่งข้อบังคับของบริษัท กําหนด
ว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรซึ่งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณีท่ีบริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลให้แบ่งจ่ายตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
และการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั การอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2563 บริษัท มีกาํ ไรสุทธิจากงบการเงินรวมจํานวน 312,473,914 บาท และจากงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท จํานวน 352,887,285.67 บาท ทัง้ นี ้ บริษัท ได้จดั สรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2563
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน 12,741,991.70 บาท ทําให้ยอดรวมของทุนสํารองตาม
กฎหมายของบริษั ท รวมเป็ น จํา นวน 45,141,991.70 บาทหรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 10 ของทุน จดทะเบี ย น
ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กําหนดไว้แล้ว
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สําหรับการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2563 นั้น บริษัท เห็นสมควรจ่ายปั นผลในรูปของ
เงินสด จากกําไรสะสมของบริษัท คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 125,752,139 บาท หรือเป็ นมูลค่าไม่เกิน
หุน้ ละ 0.2070 บาท คิดเป็ นสัดส่วนการจ่ายปั นผลประมาณร้อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แต่ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง และ
ภายหลังหักเงินสํารองตามกฎหมายแล้วซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท โดยมีขอ้ มูล
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกับปี ท่ีผ่านมา ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ/1 (บาท)
2. จํานวนหุน้ ที่ชาํ ระมูลค่าแล้ว (หุน้ )
3. มูลค่าหุน้ ปั นผล (บาท : หุน้ )
4. มูลค่าเงินปั นผล (บาท : หุน้ )
5. รวมมูลค่าเงินปั นผลสุทธิ (บาท : หุน้ )
6. รวมเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ/1

หมายเหตุ

/1

ปี 2563 (ปี ทีเ่ สนอ)
352,887,285
607,498,256
0.2070
0.2070
125,752,139
40.00%
เป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษทั

ปี 2562 (ปี ทีผ่ ่านมา)
266,146,083
540,000,000
0.0625
0.14
0.2025
109,350,000.00
41.50%
เป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษทั

เป็ นกําไรสุทธิที่ใช้ในการคํานวณเพือ่ จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
(กําไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง และภายหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ)

โดยมีกาํ หนดจ่ายปั นผลในวันศุกร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และกําหนดให้วนั อังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เป็ น
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date)
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา
ลงมติ
มติ

ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ว และลงมติ ด ้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากจากผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายปั นผลในรูปแบบของเงินสด
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 จากกําไรสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

เสียง

เห็นด้วย

400,959,974
400,959,974 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

2,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

-

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 390,670,377.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจําหน่ ายรวม
ทัง้ สิน้ 121,499,079 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผู้รายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุ มัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท จํานวน 60,749,539.50 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน
451,419,917 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 390,670,377.50 บาท โดยวิธีตดั หุน้ ที่ยงั มิได้จาํ หน่าย
รวมทั้ งสิ น้ 121,499,079 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท ซึ่ ง เป็ น หุ้น ที่ ค งเหลื อ โดยการลดทุ น จด
ทะเบียนของบริษัทจํานวนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1.

การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทครัง้ ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ JKN – W1”) (ซึ่งหมดอายุไปแล้ว) จํานวน 107,999,973 หุน้

2.

หุน้ ที่ออกไว้เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลปี 2563 จํานวน 1,771 หุน้ และ

3.

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญ JKN-W1 (ซึ่งหมดอายุไปแล้ว) จํานวน 13,497,335 หุน้

เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ ยวกับวาระนี ้ เมื่อ
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาลง
มติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

เสียง

เห็นด้วย

400,961,974 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
วาระที่ 6

400,961,974

วาระนี ้ต ้อ งผ่ า นมติ อ นุ มัติ ด ้ว ยคะแนนไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจํา นวนเสี ย ง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
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ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษั ท เป็ นผู้รายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัท ได้ชีแ้ จงต่ อที่ ประชุมว่า
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 5 ข้างต้น โดยบริษัทจะต้องแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 390,670,377.50บาท
แบ่งออกเป็ น

781,340,755 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
หุน้ สามัญ

0.50 บาท
โดยแยกออกเป็ น
781,340,755 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

(สามร้อ ยเก้า สิบ ล้านหกแสนเจ็ ด หมื่ น สาม
ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ด
ร้อยห้าสิบห้าหุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)
(เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ด
ร้อยห้าสิบห้าหุน้ )
(- หุน้ )”

นอกจากนีเ้ สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผูจ้ ัดการมอบหมาย เป็ นผู้มี
อํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ที่ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และมีอาํ นาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดําเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณา
ลงมติ
มติ

ที่ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ว มี ม ติด ้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติก ารแก้ไขหนังสือบริคณห์ส นธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอํานาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้

400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

400,961,974

เสียง

เห็นด้วย

400,961,974 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

วาระนี ้ต ้อ งผ่ า นมติ อ นุ มัติ ด ้ว ยคะแนนไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจํา นวนเสี ย ง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 2,059,916.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 390,670,377.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 392,730,293.50 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,119,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การปรั บ สิ ท ธิ ข องหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพที่ ให้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเป็ นหุ้ น สามั ญ ของบริษั ท เจเคเอ็ น
โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้
เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท จํา นวนไม่ เกิ น
2,059,916.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 390,670,377.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน
392,730,293.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,119,832 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของบริษัท เจเค
เอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวนดังกล่าวเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณา
ลงมติ

มติ

ที่ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ว มี ม ติด ้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และมี สิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนน อนุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท จํานวน
2,059,916.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 390,670,377.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน
392,730,293.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,119,832 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ รวมทัง้ การมอบอํานาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

เสียง

เห็นด้วย

400,961,974 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
วาระที่ 8

400,961,974

มติในวาระนีจ้ ะต้องวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษั ท เป็ นผู้รายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัท ได้ชีแ้ จงต่ อที่ ประชุมว่า
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 7 ข้างต้น โดยบริษัทจะต้องแก้ไข
หนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

392,730,293.50

บาท

แบ่งออกเป็ น

785,460,587.00

หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

0.50

บาท

785,460,587.00

หุน้

- ไม่มี -

หุน้

(สามร้อ ยเก้ า สิ บ สองล้ า นเจ็ ด แสน
สามหมื่นสองร้อยเก้าสิบสามบาทห้า
สิบสตางค์)
(เจ็ ด ร้อ ยแปดสิ บ ห้ า ล้ า นสี่ แ สนหก
หมื่นห้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)
(เจ็ ด ร้อ ยแปดสิ บ ห้ า ล้ า นสี่ แ สนหก
หมื่นห้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุน้ )
( - หุน้ )”

นอกจากนีเ้ สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ ผูม้ ีอาํ นาจ
ของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผูจ้ ัดการมอบหมาย เป็ นผู้มี
อํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ที่ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และมีอาํ นาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดําเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณา
ลงมติ
มติ

ที่ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ว มี ม ติด ว้ ยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผู้ถื อหุ้นที่ ม าประชุม และมีสิ ท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนนอนุมัติก ารแก้ไขหนังสือ บริค ณห์ส นธิ ข้อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอํานาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974
เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
400,961,974
เสียง
เห็นด้วย
400,961,974 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
วาระนี ้ต ้อ งผ่ า นมติ อ นุ มัติ ด ้ว ยคะแนนไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจํา นวนเสี ย ง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้
สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครบกําหนด
ปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติ ให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 4,119,832
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามข้อกําหนดสิทธิของ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยในกรณีท่ีบริษัท จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ และ/
หรือ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษทั นัน้ บริษัทจะต้องออกหุน้ ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะได้รบั
เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
ในการนี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของ
บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็ นผู้มีอาํ นาจในการ (ก)
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และรายละเอียดดังกล่าวที่จาํ เป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามที่จาํ เป็ นและ
สมควรภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) ลงนามในแบบคําขออนุญ าต หนังสือบอก
กล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น
เอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ
บริษัท เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดําเนินการใด ๆ
ที่จาํ เป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ และ (ค) จดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอาํ นาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น
เพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา
ลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974
เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
400,961,974
เสียง
เห็นด้วย
400,961,974 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระ
การประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเข้ามายังบริษัท
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกําหนดว่า
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออก
จากตํา แหน่ งในปี แ รกและปี ท่ี สองภายหลังจดทะเบี ย นบริษั ท นั้น ให้ใช้วิธีจับ สลากกัน ว่า ผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการที่
ออกตามวาระนั้น อาจได้รับ เลือ กเข้ามาดํา รงตําแหน่ งใหม่ ก็ ได้นั้น สํา หรับ การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจําปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่
ลําดับ
1.

ชือ่ -สกุล
พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.
3.

นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย์
นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
่
กรรมการ

4.
นางสาวพิมพ์อมุ า จักราจุฑาธิบดิ์
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตาม
แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็ นกรรมการที่ได้กาํ หนด
ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการพิจารณากลั่นกรอง
อย่างรอบคอบ และระมัดระวังก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานําเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจ ารณารายชื่ อบุคคลที่ เหมาะสม โดยได้พิ จารณา
คุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรูค้ วามชํานาญ ภาวะผูน้ าํ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน ซึ่งครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
อัน เป็ น ประโยชน์ต่ อ การดํา เนิ น งานของบริษั ท ตลอดจนมี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้ามตาม
พระราชบัญ ญั ติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม) และพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง
โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว
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นอกจากนี ้ เพื่อประกอบการพิจารณา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาตาม
ข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่าง
รอบคอบ และระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท แล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ทาํ งานที่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งที่ผ่านมา
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี มีความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับ
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระมีความสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ท่ี เกี่ ย วข้อ ง จึ ง เห็ น ควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2564 พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง
1) พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 2) นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย์ 3) นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ และ
4) นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ ซึ่งเป็ นกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับ
เข้ารับตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณา
ลงมติเป็ นรายบุคคล
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตั ิการการเลือกตัง้ กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ 1)
พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 2) นางสาวธิ ติญ า ทวีธรรมสถิตย์ 3) นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุ ธ และ
4) นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ ซึ่งเป็ นกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับ
เข้ารับตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

เสียง

เห็นด้วย

400,961,974
400,920,074 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9896

41,900 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0104

งดออกเสียง

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้วย

2. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย์
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

เสียง

เห็นด้วย

400,961,974
400,920,074 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9896

41,900 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0104

งดออกเสียง

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้วย
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3. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

เสียง

เห็นด้วย

400,961,974
400,920,074 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9896

41,900 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0104

งดออกเสียง

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้วย

4. นางสาวพิมพ์อมุ า จักราจุฑาธิบดิ์
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

เสียง

เห็นด้วย

400,960,974
400,919,074 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9896

ไม่เห็นด้วย

41,900 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0104

งดออกเสียง

1,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

-

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
หมายเหตุ
วาระที่ 11

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2564
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าตาม
มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กําหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ
เว้นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กําหนดว่า “ห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี ้ กรรมการมี
สิทธิได้รบั ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัท ในรูปของเงินบําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ต อบแทนในลัก ษณะอื่น ทํานองเดี ย วกัน ตามระเบีย บข้อบังคับ ของบริษั ท หรือตามที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณากําหนด โดยอาศัยมติซ่งึ ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์
และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้
ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
สําหรับปี 2564 และโบนัสกรรมการ ตามลําดับ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัท
หรือใกล้เคี ยงกัน และคํานึ งถึ งความเหมาะสมในการขยายตัวของธุ รกิ จ ผลการปฏิ บัติงานของบริษั ท
ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
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โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้มีการกลั่นกรอง
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และ
ความจําเป็ นต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็น สมควรเสนอต่อที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ ประชุมสําหรับกรรมการ ประจําปี 2564 และมีผลจนถึง
กว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นรวมทัง้ สิน้ จํานวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับ
ที่ได้รบั การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2563 ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
ได้แก่ เงินประจําตําแหน่ง ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เงินโบนัสจากผลการ
ปฏิบตั ิงานของบริษัท ประจําปี 2563 รวมถึงค่าเบีย้ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
บริหาร และค่าเบีย้ ประกันประเภทอื่น ๆ
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปี ท่ีผ่านมา สรุปได้ดงั นี ้
ตําแหน่ง

ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2563

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)
20,625 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี 20,625 ไม่เกิน 15 ครัง้ ต่อปี
ประธานกรรมการ
16,500 ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี 16,500 ไม่เกิน 15 ครัง้ ต่อปี
กรรมการ
5,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5,500
5,500
การตรวจสอบ
5,500
5,500
ประธานกรรมการสรรหาและ
5,500
กําหนดค่าตอบแทน
5,500
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5,500
5,500
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
5,500
5,500
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5,500
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ
-

3. เงิน โบนั ส จากผลการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ประจํา ปี 2563 ให้แ ก่ ก รรมการบริษั ท จํา นวน

1,570,000 บาท ซึ่งสูงกว่าที่ จ่ายในปี 2563 เป็ น จํานวนเงิน 70,000 บาท โดยให้คณะกรรมการมี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 อนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการไม่เกิน 7,000,000 บาท บริษั ท ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 รวมทั้งสิ น้
5,901,375 บาท และค่ าเบี ้ย ประกัน ภัย ความรับ ผิ ด ของกรรมการและเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร 161,142 บาท
ในวงเงินความคุม้ ครอง 150,000,000 บาท (สิน้ สุดความคุม้ ครองวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น.)
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจําปี 2563
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จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณา
ลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้
ประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2564 และโบนัสกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

เสียง

400,961,974

เห็นด้วย

400,961,974 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

หมายเหตุ
วาระที่ 12

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่าตาม
มาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน บัญญัติว่า ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ
กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชีคนเดิม
อีก ก็ได้ และมาตรา 121 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ
ของบริษัท ดังนัน้ จึงต้องมีการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัท ใหม่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถว้ น ทัง้ ในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทํางาน
และความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างถี่ถว้ น ทั้งในเรื่องของความ
เชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รายนามดังต่อไปนี ้
รายนาม
1. นางสาววันนิสา
2. นางสาวโชติมา
3. นางสาวชุตินนั ท์
4. นายพีระเดช

งามบัวทอง
กิจศิรกร
กอประเสริฐถาวร
พงษ์เสถียรศักดิ์

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่
6838
7318
9201
4752

จํานวนปี ทีส่ อบบัญชี
ให้บริษัท
- ปี
- ปี
- ปี
- ปี

ในสังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้ทาํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท ประจําปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) แทนผู้สอบบัญ ชีรายเดิม เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผูส้ อบบัญ ชีท่ีมี
มาตรฐานในการทํางานที่ดี มีคณ
ุ ภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผูส้ อบบัญชีเป็ นที่ยอมรับ และสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท และบริษัทย่อยได้เป็ นอย่างมาก
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ในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เข้าทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
แทนได้
โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัท และงบการเงินรวมเป็ นเงินจํานวน 1,610,000 บาท ลดลงจากปี 2563 เป็ นจํานวน 730,000
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี

ปี 2564
(ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2563

ค่าสอบทานรายงานประจําปี ของบริษัท

-

100,000

เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
บาท
%
(100,000) (100.00%)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปี และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทและงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริษทั

1,610,000

2,240,000

(630,000) (28.13%)

1,610,000

2,340,000

(730,000) (31.20%)

ทั้งนีจ้ าํ นวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการ
ปฏิ บัติ งาน/ค่าที่พัก เป็ น ต้น และยังไม่รวมค่าบริก ารอื่น (Non-Audit Services Fee) ค่ าสอบบัญ ชีของ
บริษัท ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึน้ จริงในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจ
ของบริษทั ในอนาคต
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผูส้ อบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาว
โชติมา กิจศิรกร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7318 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9201 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัดเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัท และงบการเงินรวมเป็ นเงินจํานวน 1,610,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 เป็ นจํานวน 730,000
บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด (บริษัท
ผู้สอบบัญ ชีรายเดียวกัน) เป็ นผู้สอบบัญ ชีประจําปี 2564 โดยมี ค่าสอบบัญ ชีประจําปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส จํานวน 4 บริษัท รวมเป็ นเงินจํานวน 531,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตอบแทนที่
เกิดขึน้ จริงสําหรับรอบบัญชีประจําปี 2563 ของบริษัทย่อย 3 บริษัท เป็ นจํานวน 340,000 บาท
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณา
ลงมติ
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มติ

ที่ป ระชุม พิ จารณาแล้ว และมี ม ติ ด ้วยคะแนนเสี ยงเป็ น เอกฉัน ท์อ นุมัติ แต่ งตั้งผู้ส อบบัญ ชี และกํา หนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้

400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

400,961,974

เสียง

เห็นด้วย

400,961,974 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

หมายเหตุ
วาระที่ 13

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษั ทเป็ นผูร้ ายงานวาระนีเ้ ลขานุการบริษั ทแจ้งให้ท่ีป ระชุม ทราบว่า
เพื่อให้บริษัท สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผูถ้ ื อหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดย
เพิม่ เติม หมวดที่ 9 ข้อที่ 61 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
“ข้อที่ 61 บริษัทอาจกําหนดให้จดั ประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
โดยการดําเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กําหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย”
ในการนี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของ
บริษั ท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัด การมอบหมาย เป็ นผู้มีอาํ นาจในการจด
ทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอาํ นาจดําเนินการ
ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสิน้ สมบูรณ์
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณา
ลงมติ

มติ

ที่ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ว มี ม ติด ้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้
บริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และ การมอบ
อํานาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

เสียง
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ
วาระที่ 14

400,929,237 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9918

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

32,737 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0082

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซือ้ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท ประจําปี 2564
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่
บริษัท มีธุรกิจหลักในการซือ้ และจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ โดยการซือ้ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์เป็ นการซือ้ จาก
ทัง้ ผูผ้ ลิตคอนแทนต์ในประเทศ และจากต่างประเทศ ซึ่งการซือ้ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์เป็ นการดําเนินการธุรกิจ
ของบริ ษั ท ที่ เ กิ ด ขึ ้น เป็ นประจํา อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง ปี ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการครั้ง ที่ 2/2564
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณในการจัดซือ้ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของ
บริษัท ประจําปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) โดยจะเป็ นการ
ซือ้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ทัง้ นี ้ การจัดซือ้ ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ภายใต้วงเงินดังกล่าว
ถือเป็ นรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
คํานวณจากงบการเงินรวมของ บริษัท ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563
ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัท ได้จดั ซือ้ ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ภายใต้วงเงินดังกล่าว บริษัท จะเปิ ดเผยสารสนเทศ ให้ผูถ้ ือหุน้
ทราบผ่านระบบ SET Link ต่อไป ทัง้ นี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเกี่ยวกับการได้มาและจําหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน”) โดยหากบริษัท จะดําเนินการจัดซือ้ ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์เกินวงเงิน
ดังกล่าว บริษัท จะปฏิบตั ิตาม ประกาศเกี่ยวกับการได้มาและจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน
โดยจะพิจารณาขนาดรายการ และนําเสนอให้ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง้ เปิ ดเผยสารสนเทศตามประกาศ เกี่ยวกับการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทจดทะเบียนต่อไป โดยมีแผนการใช้งบประมาณ ดังนี ้
แยกตาม Category
01 Asian Fantasy เป็ นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทซีรีส ์ ละคร และภาพยนตร์
จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
02 Hollywood Hits เป็ นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรีสแ์ ละภาพยนตร์จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็ นหลัก
03 Kids Inspired เป็ นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทการ์ตนู ต่างประเทศ โดยเน้น
ผูช้ มกลุ่มเด็กเป็ นหลัก
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แยกตาม Category
จํานวน (ล้านบาท)
04 I Magic the project เป็ นลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ประเภทสารคดีสตั ว์โลก สารคดี
50.00
ธรรมชาติ สารคดีเชิงประวัตศิ าสตร์ และสารคดีชวี ประวัติบคุ คลสําคัญระดับ
รวม
1,200.00
แยกตามประเทศ
จํานวน (ล้านบาท)
ในประเทศ เป็ นการซือ้ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อให้ได้สิทธิในการจําหน่ายภายใน
400.00
ประเทศไทย
ต่า งประเทศ เป็ น การซื อ้ ลิ ข สิ ท ธิ์ค อนเทนต์เพื่ อ ให้ได้สิ ท ธิ ในการจํา หน่ ายใน
800.00
ต่างประเทศ
รวม

1,200.00

ทั้งนี ้ หากมี ก ารจัด ซือ้ ลิข สิท ธิ์คอนเทนต์ภ ายใต้วงเงินงบประมาณดังกล่ าว บริษั ท จะเปิ ดเผยข้อ มูล ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Set Link ต่อไป
โดยหากบริษัทจะดําเนินการจัดซือ้ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์เกินวงเงินงบประมาณดังกล่าว บริษัทจะปฏิบตั ิตาม
ประกาศเกี่ยวกับการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษัทจดทะเบียน โดยจะพิจารณาขนาดรายการ
และนําเสนอให้ท่ี ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ รวมทั้ง
เปิ ดเผยสารสนเทศตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนต่อไป
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 พิจารณา
อนุมตั ิงบประมาณในการจัดซือ้ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท ประจําปี 2564
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณา
ลงมติ
มติ

ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ว และลงมติ ด ้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากจากผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุ มั ติ งบประมาณในการจัด ซื อ้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ค อนเทนต์ข องบริษั ท ประจํา ปี 2564 ตามที่ เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 400,961,974

เสียง

ออกเสียงลงคะแนน

เสียง

เห็นด้วย

400,929,237
400,887,337 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9895

ไม่เห็นด้วย

41,900 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0105

งดออกเสียง

32,737 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

-

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 15

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เลขานุการบริษั ทได้เปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อหุ้น ซักถาม และเสนอเสนอวาระอื่น ๆ เพื่ อให้ท่ีป ระชุมพิ จารณา
หากแต่ไม่มีคาํ ถามใด ๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ
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(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม
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