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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน) 

The One Enterprise Public Company Limited 
ทะเบียนเลขที ่/ Registration No. 0107564000146 

 
       วนัท่ี  28 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง   :  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 

เรียน   :  ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   : 

1) วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

2) สรุปขอ้มลูทางการเงินจากรายงานประจ าปี 2564 

3) ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระและนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท (3.1 - 3.6) 

4) ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

5) ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

6) หลกัฐานในการแสดงสิทธิยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) วิธีการมอบฉนัทะ การเขา้
ประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน 

7) ผงัขัน้ตอนการยืนยนัตวัตน เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

8) แบบฟอรม์ส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

9) การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้และแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี /รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

10) หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง
ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม พรอ้มซอง ปณ.กรณีส่งเอกสารการมอบ
ฉนัทะกลบัทางไปรษณีย ์(ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข) 

11) แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

▪ แบบแจง้การประชมุที่มีคิวอารโ์คด้ (“QR Code”) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชมุ 

ตามที่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยไดข้ยาย
ขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกวา้งในหลายพืน้ที่ โดยที่ภาครัฐไดข้อความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัด
กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทั้ง  อาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับส าหรับการประชุมออนไลนเ์พื่อ 
ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ไดต้ิดตามสถานการณด์งักล่าวอย่างใกลช้ิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความ
ปลอดภัยของผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ รวมถึง ผูท้ี่มีส่วนร่วมในการจดัประชุมทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพรอ้มที่จะปฏิบัติตามมาตรการ                
ต่าง ๆ ของภาครฐัอย่างเครง่ครดั เพื่อป้องกนัและลดการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ดงักล่าวนัน้ 
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ดงันัน้คณะกรรมการของ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงมีมติใหเ้รียกประชุมสำมัญผู้ถือ

หุ้นประจ ำปี 2565 (“ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ”) ในวันพฤหัสบดีที ่28 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting / E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน ตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี ้

วำระที ่1  รับทรำบกำรแถลงผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2564 และรับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2564 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และเสนอรายงานประจ าปี 2564 
ของบรษิัทฯ ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ รบัทราบ 
 

วำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่                 
31 ธันวำคม 2564 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งไดผ่้านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตแลว้ 

 
วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงนิก ำไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร:   เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ จดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 โดยก าไรสุทธิมีจ านวน 127,128,167 บาท จึงคิดเป็นจ านวนเงินที่ส  ารองตามกฎหมายไว้ทั้งสิน้ 
6,356,408 บาท ทั้งนี ้เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

 
วำระที ่4  พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผล
การด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอตัรา 0.069 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 2,381,250,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผล
ทัง้สิน้ 164,306,250 บาท หรือเป็นรอ้ยละ 88.65 ของก าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 (Record Date) 
ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565  

ทั้งนี ้เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุน้ จะจ่ายจากก าไรสะสมตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการปี 2564 ซึ่งเป็นก าไรจากเงินปันผลจากบรษิัทย่อย แบ่งเป็น 1) เงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.025 บาท จ่ายจาก
ก าไรจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่ผ่านการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาจะ
ไดร้บัสิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร และ 2) เงินปันผลอตัราหุน้
ละ 0.044 บาท จ่ายจากก าไรจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย ที่ไม่ไดผ่้านการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจากการประกอบ
กิจการ เนื่องจากใชสิ้ทธิขาดทุนสุทธิที่มีสิทธิน ามาหักตามกฎหมาย ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้บัสิทธิ
เครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร 

 



  

 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565       หนา้ 3/4        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

วำระที ่5  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2565 

 ควำมเหน็คณะกรรมกำร: (โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและพิจารณาในวาระนี)้ ไดม้ีการพิจารณา
กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีม้ี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน            
จึงมีมติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน  5  ท่าน  ไดแ้ก่  (1)  นายตนุพล วิรุฬหการุญ (2) นายปิยะ ซอโสตถิกุล (3) นายระฟ้า ด ารงชัยธรรม                      
(4)  นายสมบรูณ ์กิติญาณทรพัย ์และ (5) นางดวงมณี สขุมุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
(ประวตัิของบคุคลทัง้ 5 ท่านและนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3.1 - 3.6) 

 

วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ส ำหรับปี 2565 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ไม่เกิน 15,880,000 บาท 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้ (ตามการเขา้ร่วมประชุมจริงต่อครัง้) และบ าเหน็จประจ าปี 
ตามหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดที่ก าหนดไว ้
 

วำระที ่7  พิจำรณำอนุมัติกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2565 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด (“อีวำย”)  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2565  โดยก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ             
งบการเงินของบริษัทฯ ไดแ้ก่ (1) นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4501  หรือ (2) นายกฤษดา 
เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4958  หรือ (3) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5238 พรอ้ม
ทัง้เสนอใหพ้ิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปี
ที่ผ่านมา 

 
วำระที ่8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ 
ที่แกไ้ขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดว่าผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 
จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ไดร้วมถึงเพื่อเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้
ที่อาจมีขอ้ซกัถามหรือประสงคจ์ะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถา้มี) จึงเห็นสมควรบรรจวุาระนีไ้วใ้นหนงัสือนดัประชมุ 
อย่างไรก็ตาม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทนุไทย ไม่แนะน าใหม้ีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือนดัประชมุใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิหรือ
ลงมติ 

 ทั้งนี ้ บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันที่   
14  มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามวนั และเวลา ดงักล่าวโดยพรอ้มเพรียงกนั 
โดยบรษิัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ระบบการประชมุ E-AGM เพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. 
ของวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 



  

 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565       หนา้ 4/4        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

 บรษิัท ฯ ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาศกึษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน รวมถึง ส่งแบบแจง้ความ
ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11) พรอ้มจดัเตรียมเอกสาร
เพื่อยืนยันตวัตนก่อนประชุมฯ  เพื่อรบัลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมฯ และคู่มือการใชง้านระบบประชุม E-AGM ตลอดจนศึกษาวิธีการออก
เสียงลงคะแนน และขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุฯ ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) และส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7)  

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี ้ โปรดกรอก
รายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข  แบบใดแบบหน่ึง (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10)  ใหค้รบถว้นสมบรูณ ์ส่วน 
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ซึ่งแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ
แบบ ข หรือแบบ ค (คสัโตเดียน) แบบใดแบบหน่ึง (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10) พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

ทัง้นี ้กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท ฯ ท่านใดท่านหนึ่ง (ส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย 4) เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้และโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (แนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข (ส่ิงที่
ส่งมาดว้ย 10)) พรอ้มแนบเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งกับการมอบฉันทะ โดยน าใส่ซองตอบรบัซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ไม่ต้องติดแสตมป์) ทั้งนี ้ ขอให้เอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัทฯ ภายในวันที่                       
25 เมษายน 2565 (โปรดศึกษำรำยละเอียดหลักฐำนในกำรแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์              
(E-AGM) วิธีกำรมอบฉันทะ กำรเข้ำประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน ตำมสิ่งทีส่่งมำด้วย 6) 

นอกจากนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชุม รวมทัง้ เป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างเต็มที่ 
หากท่านมีค าถามที่ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ ชีแ้จงในแต่ละวาระ ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบรษิัท 
ทางอีเมล: cs@onee.one ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8) 

อนึ่ง เพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ไดม้ีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ฉบับนี ้  แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมในครั้งนี ้ รวมทั้ง  การ                       
ดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซตบ์ริษัท ที่ www.theoneenterprise.com ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่                    
28 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป ส าหรบัรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซตบ์ริษัทฯ ล่วงหนา้
ก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 21 วนั 

 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายไพบลูย ์ด ารงชยัธรรม) 
ประธานกรรมการบรษิัท 

โดยมติคณะกรรมการบรษิัท 

 
 

ติดต่อเรื่องการประชมุผูถื้อหุน้ไดท่ี้ : เลขานกุารบริษัท  
โทรศพัท ์ : (+662) 669 9712  E-mail: cs@onee.one  
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 1/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผลของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 
 

วาระที ่1 รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจาํปี 2564 

  บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564 และคณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณาแลว้เห็น

ว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ รบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 และรายงาน

ประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก QR Code ท่ีปรากฎบน “แบบแจง้การ

ประชมุท่ีมีคิวอารโ์คด้ (“QR Code”) สาํหรบัดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชุม” ซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พรอ้มกับ

หนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  

การลงมติ:      

  วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ รบัทราบ 

…………………………………………. 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที ่                

31 ธันวาคม 2564 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(“พระราชบญัญัติ

บรษิัทมหาชนจาํกดัฯ”) ซึ่งกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ จึงขอเสนอ

ต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ท่ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป พรอ้มทัง้ ไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย 

จํากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบปีบัญชี สิน้สุด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  พรอ้มกันนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสาํคัญ 

ทางการเงินจากรายงานประจาํปี 2564 แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีด้ว้ยแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

การลงมติ:         

  ตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติจดัสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงานปี 2564 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ                     

ขอ้ 51 กาํหนดว่า “บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสาํรอง



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 2/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินทุนสาํรองอ่ืน ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนิน

กิจการของบรษิัทดว้ยก็ได ้…” 

  ทัง้นี ้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีกาํไรสุทธิเป็นจาํนวน 

127,128,167 บาท ดงันัน้ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขา้งตน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ จดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี 2564 

คิดเป็นจาํนวนเงินท่ีสาํรองตามกฎหมายไวท้ัง้สิน้ 6,356,408 บาท 

การลงมติ:         

  ตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2564 

  บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานปกติ

ตามงบการเงินรวมของบรษิัท หลังจากการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจัดสรรทุนสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามขอ้บังคับของ

บรษิัทและตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี ้โดยตอ้งไม่เกินกาํไรสะสมของบรษิทัฯ ท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจาํกัดฯ มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 49 กาํหนดว่า “หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลประเภทอ่ืนนอกจากกาํไร ใน

กรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงนิปันผล” 

ทัง้นี ้จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 บริษัทฯ มีกาํไรสะสม (หลงัจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย) ตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 185,336,920 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สามัญผูถื้อหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

จาํนวน 2,381,250,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 164,306,250 บาท หรือเป็นรอ้ยละ 88.65 ของกาํไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ได  ้เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําไรสะสม (หลังจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สุด ณ วันท่ี                      

31 ธันวาคม 2564 เป็นจาํนวน 185,336,920 บาท เท่านัน้ โดยขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 เป็นดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กาํไร/(ขาดทนุ) สทุธิ    (ลา้นบาท) 127.13 

กาํไร/(ขาดทนุ) สะสม*  (ลา้นบาท) 185.34 

กาํไร/(ขาดทนุ) ต่อหุน้  (บาท) 0.06 

งบการเงนิรวม 

กาํไร/(ขาดทนุ) สทุธิ    (ลา้นบาท) 828.42 

กาํไร/(ขาดทนุ) สะสม*  (ลา้นบาท) (740.63) 

กาํไร/(ขาดทนุ) ตอ่หุน้  (บาท) 0.42 



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 3/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

อัตราเงนิปันผลจ่ายปี 2564 (บาท:หุน้) 0.069 

จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 2,381.25 

คิดเป็นจาํนวนเงนิปันผลจ่าย (ล้านบาท) 164.31 

อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสะสม 

ตามงบการเงินเฉพาะกจิการ (รอ้ยละ) 
88.65 

หมายเหต ุ: *กาํไร (ขาดทนุ) สะสม หลงัหลงัจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย 

 

โดยคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผลสาํหรบั

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน 

ปี 2564 ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

ทั้งนี ้เงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุ้น จะจ่ายจากกาํไรสะสมตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการปี 2564 ซึ่งเป็นกาํไรจากเงินปันผลจากบรษิัทย่อย แบ่งเป็น (1) เงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.025 บาท จ่ายจากกาํไรจากเงิน

ปันผลของบริษัทย่อยท่ีผ่านการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาจะไดร้บัสิทธิเครดิตภาษีในการ

คาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร และ (2) เงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.044 บาท จ่ายจากกาํไรจากเงินปัน

ผลจากบรษิัทย่อย ท่ีไม่ไดผ่้านการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากการประกอบกิจการ เน่ืองจากใชสิ้ทธิขาดทนุสทุธิท่ีมีสิทธินาํมาหกัตาม

กฎหมาย ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้บัสิทธิเครดิตภาษีในการคาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวล

รษัฎากร 

การลงมติ:         

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2565 

  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัดฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 21 ซึ่งกาํหนดว่า “ในการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวน 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น 3 ส่วน

ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียน

บริษัทนั้น ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จาก

ตาํแหน่งในวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได”้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 ทาํใหก้รรมการบริษัทจาํนวน 15 ท่าน 

มีวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการเท่ากัน ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 จะมีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม

วาระประจาํปี 2565 จาํนวน 5 ท่าน (ปีแรก ผ่านวิธีการจบัสลาก) จากจาํนวนกรรมการบรษิัททัง้หมด 15 ท่าน ประกอบดว้ยบคุคลดงันี ้



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 4/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

รายชื่อกรรมการทีค่รบวาระ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

1. นายตนพุล วิรุฬหการุญ กรรมการบรษิัท (ท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร) - ไม่มี - 

2. นายปิยะ ซอโสตถกิลุ กรรมการบรษิัท (ท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร) - ไม่ม ี- 

3. นายระฟ้า ดาํรงชยัธรรม กรรมการบรษิัท (ท่ีเป็นผูบ้รหิาร) • กรรมการบรหิาร 

4. นายสมบรูณ ์กิติญาณทรพัย ์ กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นางดวงมณี สขุมุ กรรมการอิสระ • กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น

เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ สาํหรบัการประชมุสามญั 

ผูถื้อหุน้ฯ ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ท่ี www.theoneenterprise.com ตัง้แต่วนัท่ี 25 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ ์2565 แต่

ปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเขา้มายงับรษิัทฯ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2565 จึงได้

กลั่นกรองและพิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจไดว้่าบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีม้ี

คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีครบวาระแต่ละท่าน 

โดยคาํนึงถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เป็นสาํคญั ภายใตน้โยบาย หลกัเกณฑ ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ (ปรากฎ

รายละเอียดในรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใตห้วัขอ้ “7.3 การกาํกบัดแูลกิจการ > 7.3.1 โครงสรา้งกรรมการ

บริษัท > ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” (หน้า  

165 - 170)” จึงไดม้ีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายตนพุล วิรุฬหการุญ 

(2) นายปิยะ ซอโสตถิกุล (3) นายระฟ้า ดาํรงชยัธรรม (4) นายสมบูรณ ์กิติญาณทรพัย ์และ (5) นางดวงมณี สขุมุ สมควรท่ีจะไดร้บั

การแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชน

จาํกัดฯ และหน่วยงานกาํกับดูแลกาํหนด มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มี

ความรูค้วามสามารถ รวมทัง้ มีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิทัฯ มีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล สามารถปฏิบตังิาน

ในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอย่างดี มีส่วนเกือ้กูลและใหก้ารสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อใหเ้กิดประโยชนก์ับบริษัทฯ 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาเสนอให้กรรมการ ลาํดับท่ี (4) นายสมบูรณ์ กิติญาณทรพัย ์และลาํดับท่ี (5)                  

นางดวงมณี สุขุม เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับนิยามกรรมการอิสระของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทัง้ 2 ท่านจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง

เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ และนายสมบูรณ์ กิติญาณทรพัย ์ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดาํรง

ตาํแหน่งท่ีผ่านมา ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ ไดม้ีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย  หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  วตัถุประสงค ์ ขอ้บังคบัของบริษัท  มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นอย่างด ี 

และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3.6 



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 5/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียทั้ง 5  ท่านท่ีครบวาระ) จึงไดก้ลั่นกรองและ

พิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอชื่อในครัง้นี ้มีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีครบวาระแต่ละท่าน โดยคาํนึงถึง

ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เป็นสาํคญั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ขา้งตน้ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ฯ พิจารณาแต่งตัง้บคุคลทัง้ 5 ท่านดงัท่ีกล่าวมา เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  โดยประวตัแิละขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งของ

บคุคลดงักล่าว และนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3.1 - 3.6 

การลงมติ:  

  วาระนีต้อ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตัง้กรรมการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 20 (รายละเอียด

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) และตอ้งผ่านมตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2565 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 33 ซึ่งกาํหนดว่า “กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทใน

รูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวน

แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น

อย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท โดยจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ

กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือ

ลกูจา้งของบรษิัท” 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี ้  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท  

ไดพิ้จารณาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรบัปี 2565 ตามหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการ

เสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความ

รบัผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชนท่ี์ไดร้บัจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของ

บรษิทัฯ  พรอ้มกบั ไดเ้ปรียบเทียบอา้งอิงกบับรษิัทอ่ืนท่ีอยู่ในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนัและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทัง้รายงาน

การสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประจาํปี 2563  ซึ่งจัดทาํโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพอ้งตอ้งกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด  

 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อย สาํหรบัปี 2565 ตามรายละเอียดดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ผ่านการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษทั) ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบรษิัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการบรหิาร 
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 การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2565 จะประกอบด้วย 

1. ค่าตอบแทนประจาํ (จะถกูกาํหนดเป็นอตัราคงท่ี) 

2. เบีย้ประชมุ (จะถกูกาํหนดเป็นอตัราคงท่ี) 

3. ค่าบาํเหน็จประจาํปี 

 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2565 เป็นดังนี ้

(ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2565 ใหแ้ก่ คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในวงเงินรวม

ทั้งสิน้ไม่เกิน 15,880,000 บาท โดยค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมรายครั้ง  

(ตามการเขา้ร่วมประชุมจริงต่อครัง้) และบาํเหน็จประจาํปี เป็นวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (จดัสรรตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว)้ 

 (หน่วย : บาท / ปี) 

คณะ ปี 2565 (ทีเ่สนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิทั 

รวมคา่ตอบแทนท่ีเสนอขออนมุตัิ

จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 15,880,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ีจา่ยทัง้สิน้ไม่

เกิน 11,000,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบ 

คณะกรรมการบรหิาร 

(ข)  ค่าตอบแทนทีมิ่ใช่ตัวเงนิ / สิทธิประโยชนอ์ื่น 

 - ไม่มี - 

1)  หลักเกณฑก์ารจดัสรรค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท ใหจ้่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษิัท 30,000 30,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบรษิัท ท่ีเขา้รว่มประชมุ) โดยมอีตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 

ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 20,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 

• บาํเหน็จประจาํปี 

เห็นสมควรกาํหนดวงเงินสาํหรบัการจัดสรรบาํเหน็จประจาํปี 2565 ไวไ้ม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินท่ี

รวมอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2565 จาํนวน 15,880,000 บาทแลว้ 

ทัง้นี ้การจ่ายบาํเหน็จประจาํปี 2565 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ประจาํปี 2565 ส่วนท่ีเหลือ หลงัจากหกัดว้ยจาํนวนเงินค่าตอบแทนประจาํเดือนและค่าเบีย้ประชมุทัง้หมดท่ีจ่าย

ใหก้บักรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยแลว้ 

ทัง้นี ้กาํหนดหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจัดสรรบาํเหน็จประจาํปี 2565 เป็นดังนี ้

1. มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาจดัสรรบาํเหน็จประจาํปี 2565 

2. กาํหนดให้จ่ายค่าบาํเหน็จประจาํปี 2565 ไว้ท่ีไม่เกิน 0.15% ของรายไดร้วม ตามงบการเงินประจาํปี 

2565 โดยกาํหนดจา่ยบาํเหน็จปี 2565 ตอ้งไม่เกินวงเงนิ 10 ลา้นบาท 

3. ผลประกอบการของกลุ่มบรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งมีผลประกอบการเป็นผล

กาํไร 

4. กาํหนดจ่ายบาํเหน็จใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ โดยการจดัสรรบาํเหน็จจะจดัสรรตามจาํนวนครัง้ท่ี

เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเท่านัน้ โดยประธานบรษิัทจะไดร้บัค่าบาํเหน็จเป็น 1.5 เท่า ส่วนกรรมการ

ท่านอ่ืนๆ ไดร้บั 1 เท่า 

2)  หลักเกณฑก์ารจัดสรรค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อย 

เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย ท่ีแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน : กาํหนดใหจ้า่ยกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยทกุเดือน ซึง่มอีตัราการจ่าย

ดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดอืน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 

• ค่าเบีย้ประชุม : จ่ายใหแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ

กรรมการบรหิาร ท่ีเขา้รว่มประชมุ โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 8/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 

ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 15,000 15,000 

กรรมการสรรหาฯ 15,000 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบรหิาร 10,000 10,000 

กรรมการบรหิาร (ท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร) 10,000 10,000 

กรรมการบรหิาร (ท่ีเป็นผูบ้รหิาร) -ไม่จ่าย- -ไม่จ่าย- 

• ค่าตอบแทนทีมิ่ใชต่วัเงนิ / สทิธิประโยชนอ์ืน่ :  

- ไม่มี - 

การลงมติ:  

  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุ 

…………………………………………. 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรับปี 2565 

  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจาํกดัฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 57 ซึ่งกาํหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ฯ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.75/2561 

(ฉบับท่ี 14) เร่ืองหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษิัทท่ี

ออกหลกัทรพัย ์ท่ีกาํหนดเก่ียวกับเร่ืองการหมนุเวียนผูส้อบบัญชี สรุปประเด็นสาํคัญไดด้ังนี ้“ใหบ้รษิัทท่ีออกหลกัทรพัยซ์ึ่งมีหุน้เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทยจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชรีายใดปฏิบตัิหนา้ท่ี

สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้เจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั” 

  สาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณากลั่นกรองการเลือกผูส้อบบัญชีแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้

ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เน่ืองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าอีวายเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยมาตัง้แต่ปี 2556 (รวม 9 ปี) 

มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทาํงาน และมีผลงานในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจเสมอมา 

ทัง้นี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปนี ้เป็นผูท้าํการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ : 

 



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 9/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

       (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2559 – 2564 รวม 6 ปี)  

(2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ   

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงนิของบรษิัทฯ ปี 2556-2558 รวม 3 ปี) 

(3) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 5238 

 (ยงัไมเ่คยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

  ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหอี้วายจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของอีวายทาํ

หน้าท่ีสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได  ้ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีผูล้งนาม

ตรวจสอบหรือสอบทาน มิไดม้ีความสมัพันธ ์หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ

บคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

  นอกจากนีแ้ลว้ผูส้อบบญัชีของ อีวาย ท่ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทย่อยมีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย: 

 (1)    นายเติมพงษ ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

 (2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ 

 (3)  นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5238 
 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาดว้ยความรอบคอบแลว้ เห็นสมควร

เสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชสีาํหรบัปี 2565 ของบริษัทฯ เป็นจาํนวนเงิน 1,200,000 บาท (หน่ึงลา้น

สองแสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบญัชีในปี 2564 ท่ีผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ีอาจเพ่ิมขึน้จากการควบรวมกิจการหรือการขยาย/

เปล่ียนธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปล่ียนนโยบาย/มาตรฐานการบญัชี)) โดยเห็นว่าค่า

สอบบญัชดีงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมแลว้เมื่อเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับรษิัทฯ 

โดยขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ในปี 2565 กบัปี 2564 เป็นดงันี ้  

                (หน่วย: บาท) 

บริษัท 

คา่สอบบัญช ี

ปี 2565  

(ทีเ่สนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2564 

-  บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 1,200,000 0% 1,200,000 

-  ค่าบรกิารอ่ืน (Non-audit services fee) -ไม่ม-ี - 3,150,000 * 

หมายเหตุ :  

* ทัง้นี ้ในปี 2564 บรษิัทฯ มีการรบับรกิารอ่ืน (Non-audit services fee) จาก อีวาย คือ การปฏิบตัิงานท่ีใหค้วามเชื่อมั่นเพ่ือรายงาน

ต่อการรวบรวมขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนท่ีรวมอยู่ในหนงัสือชีช้วน 



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 10/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การลงมติ:         

  ตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน   

……………………………………………………… 

วาระที ่8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัดฯ 

ซึ่งกาํหนดว่าผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ือง

อ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้และเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอาจมีขอ้ซกัถามหรือประสงคจ์ะแสดงความเห็น

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถา้มี) เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่างๆ รวมถงึกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือความเห็น

มายงับรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้ 

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไม่

แนะนาํใหม้ีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือนดัประชมุใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิหรือลงมต ิ

 

ข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมเร่ืองการกาํหนดวาระการประชุม  

   เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระ

การประชุมเป็นการล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ท่ี www.theoneenterprise.com ตั้งแต่วันท่ี                    

25 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดเข้ามายังบริษัทฯ  

คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรกาํหนดระเบียบวาระการประชุมสาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ ดงัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุท่ี

ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้นี ้

**************************************************** 

 



 

  

สรุปขอ้มูลทางการเงิน 

จากรายงานประจาํปี 2564 

บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 































 
 

ปประวัระวัติขติขอองกงกรรมการที่รรมการที่ครบก าครบก าหนดออกจากต าหนดออกจากต าแแหน่งตหน่งตามวาระามวาระประจ าปี ประจ าปี 22556655  
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ ากัดจ ากัด  (มหาชน)(มหาชน)  
 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.1        หนา้ 1/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.1 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

ชื่อ – นามสกุล  นายแพทยต์นุพล วิรุฬหการุญ 

 

อาย ุ  39 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  3 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  11 เดอืน (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 
 3 ปี 11 เดือน  

(นบัรวมวาระท่ีเสนอต่อในครัง้นี)้ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการบรษิัท (ซึง่ไม่เป็นผูบ้รหิาร)  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine at Siriraj Hospital, Mahidol University 
- American Board of Anti–Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) American Academy of Anti–Aging 

Medicine, Chicago Illinois USA. 
- American College of Anti–Aging Sports (ACASP) American Academy of Anti–aging Medicine 
- Fellowship in Anti–aging and Regenerative Medicine (FAARM) American Academy of Anti–aging 

Medicine, USA. 
- Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM), Netherlands 

ประวัติการฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

หลักสูตร รุ่นที ่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

Director Certification Program (DCP) 246 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

ต าแหน่งงานในบริษทัฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง 

3 พ.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  

ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่  

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   - ไม่มี - 

• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จ านวน 5 บรษิัท 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงาน บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก 



 
 

ปประวัระวัติขติขอองกงกรรมการที่รรมการที่ครบก าครบก าหนดออกจากต าหนดออกจากต าแแหน่งตหน่งตามวาระามวาระประจ าปี ประจ าปี 22556655  
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ ากัดจ ากัด  (มหาชน)(มหาชน)  
 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.1        หนา้ 2/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.1 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท์  
2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ตนพุล เอ็นเตอรไ์พรส ์
2554 - ปัจจบุนั Medical Director of Royal Life Bangkok Hospital Royal Life Anti–Aging 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ประนนัทภ์รณ ์

ประสบการณก์ารท างาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -  

ในบริษัทอืน่ : 

2560 – 2 พ.ค. 2564 กรรมการบรษิัท บจก. เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์
 

• กิจการอืน่ทีแ่ข่งขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ :  

- ไม่ม ี- 

สาขาทีมี่ความเชี่ยวชาญ - การก าหนดวิสยัทศันแ์ละการวางแผนกลยทุธ ์
- บรหิารธุรกิจและการบรหิารองคก์ร  
- การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ทางตรง :  0.04% 
 ณ 23 กุมภาพันธ ์2565 
(ตามมาตรา 59 แหง่พรบ.หลกัทรัพยฯ์) 

ทางออ้ม : ไม่มี  

ความสัมพันธท์างครอบครัว ระหว่าง
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

 - ไม่มี - 
  
  

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา คณ ะกรรมการบริษั ท ได้พิ จารณ าและ เห็ นชอบตามข้อ เสนอขอ ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายแพทย ์           
ตนุพล วิรุฬหการุญ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ (ตามที่เปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใตห้ัวขอ้ 7.3 การ
ก ากับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสรา้งกรรมการบริษัท > ขอบเขตอ านาจ

 

 

 



 
 

ปประวัระวัติขติขอองกงกรรมการที่รรมการที่ครบก าครบก าหนดออกจากต าหนดออกจากต าแแหน่งตหน่งตามวาระามวาระประจ าปี ประจ าปี 22556655  
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ ากัดจ ากัด  (มหาชน)(มหาชน)  
 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.1        หนา้ 3/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.1 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

หน้าที่ และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน > 1.การสรรหา (หนา้ 165 - 170)) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 

ประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2564 :  2 / 2 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิัท :  9 / 9 ครัง้ 

 

 
 
 



 
 

ประวัประวัติขติขอองกงกรรมการที่รรมการที่ครบก าครบก าหนดออกจากต าหนดออกจากต าแแหน่งตหน่งตามวาระามวาระประจ าปี ประจ าปี 22556655  
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ ากัดจ ากัด  (ม(มหาชน)หาชน)  
 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.2       หนา้ 1/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.2 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

ชื่อ – นามสกุล  นายปิยะ ซอโสตถิกุล 

 

อาย ุ  50 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  3 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  11 เดอืน (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 
 3 ปี 11 เดือน  

(นบัรวมวาระท่ีเสนอต่อในครัง้นี)้ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการบรษิัท (ซึง่ไม่เป็นผูบ้รหิาร)  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาตรี วิศวกรรมเคมแีละเศรษฐศาสตร,์ Massachusetts Institute of Technology, USA. 
- ปรญิญาโท วิศวกรรมเคมี, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ, Harvard University, USA. 

ประวัติการฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

หลักสูตร รุ่นที ่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

Directors Accreditation Program (DAP)  35 2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI)  

4 2558 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

ต าแหน่งงานในบริษทัฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง 

3 พ.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่  

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   จ านวน 4 บรษิัท 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 



 
 

ประวัประวัติขติขอองกงกรรมการที่รรมการที่ครบก าครบก าหนดออกจากต าหนดออกจากต าแแหน่งตหน่งตามวาระามวาระประจ าปี ประจ าปี 22556655  
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ ากัดจ ากัด  (ม(มหาชน)หาชน)  
 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.2       หนา้ 2/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.2 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จ านวน 10 บรษิัท 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บญุรกัษา โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิัท กรสิที จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิัท สยามเฮา้ซิ่ง จ ากดั 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไทยชรูส จ ากดั 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท นนัยางมารเ์ก็ตติง้ จ ากดั 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท นนัยางอตุสาหกรรม จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอราวณันา จ ากดั 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ซีคอน จ ากดั 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท พีอารโ์ฮลดิง้ส ์จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน: 

12 มี.ค. 2564 – 11 ส.ค. 2564 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

ในบริษัทอืน่  

2558 – 2 พ.ค. 2564 กรรมการบรษิัท (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) บจก. เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์
 

• กิจการอืน่ทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไมม่ี - 

สาขาทีมี่ความเชี่ยวชาญ - มีความรูแ้ละประสบการณใ์นธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 
- การบญัชีและการเงิน 
- การก าหนดวิสยัทศันแ์ละการวางแผนกลยทุธ ์
- บรหิารธุรกิจและการบรหิารองคก์ร 
- การตลาด 
- การลงทนุและการพฒันาธุรกิจใหม่  
- การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจดิจิทลั 
- การบรหิารความเส่ียง 
- กฎระเบียบของ ตลท. หรือหน่วยงานก ากบัดแูละอืน่ๆ  

 

 

 



 
 

ประวัประวัติขติขอองกงกรรมการที่รรมการที่ครบก าครบก าหนดออกจากต าหนดออกจากต าแแหน่งตหน่งตามวาระามวาระประจ าปี ประจ าปี 22556655  
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ ากัดจ ากัด  (ม(มหาชน)หาชน)  
 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.2       หนา้ 3/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.2 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ทางตรง :  0.08% 
 ณ 23 กุมภาพันธ ์2565 
(ตามมาตรา 59 แหง่พรบ.หลกัทรัพยฯ์) 

ทางออ้ม : ไม่มี  

ความสัมพันธท์างครอบครัว ระหว่าง
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

 - ไม่มี - 
   

ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาและเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายปิยะ ซอโสตถิกุล กลับเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 (56-1 
One Report) > ภายใตห้ัวข้อ “7.3 การก ากับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสรา้ง
กรรมการบริษัท > ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” (หนา้ 165 - 170)) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 

ประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2564 :  2 / 2 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิัท :  9 / 9 ครัง้ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครัง้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประวัประวัติขติขอองกงกรรมการรมการที่รที่ครบก าครบก าหนดออกจากต าหนดออกจากต าแแหน่งตหน่งตามวาระามวาระประจ าปี ประจ าปี 22556655  
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัริษัทอีกวาระหน่ึง ทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ ากัจ ากัดด  (มหาชน)(มหาชน)  
 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.3       หนา้ 1/4        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.3 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

ชื่อ – นามสกุล  นายระฟ้า ด ารงชัยธรรม 

 

อาย ุ  34 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  3 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  11 เดอืน (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 
 3 ปี 11 เดือน  

(นบัรวมวาระท่ีเสนอต่อในครัง้นี)้ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการบรษิัท (ซึง่เป็นผูบ้รหิาร)  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาตรี Communication, University of Southern California ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประวัติการฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

หลักสูตร รุ่นที ่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

Directors Accreditation Program (DAP) 184 2564 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

ต าแหน่งงานในบริษทัฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง 

3 พ.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 

31 พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร 

1 มี.ค. 2564 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่การตลาดกลุ่ม 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่  

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   -ไม่มี- 

• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จ านวน 17 บรษิัท 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. วอเตอรเ์มล่อน โฮลดิง้ 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. ฟ้า ด ารงชยัธรรม 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บมจ. จีเอ็มเอ็ม มเีดยี 



 
 

ประวัประวัติขติขอองกงกรรมการรมการที่รที่ครบก าครบก าหนดออกจากต าหนดออกจากต าแแหน่งตหน่งตามวาระามวาระประจ าปี ประจ าปี 22556655  
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัริษัทอีกวาระหน่ึง ทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ ากัจ ากัดด  (มหาชน)(มหาชน)  
 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.3       หนา้ 2/4        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.3 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. เชน้จ2์561 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. จีเอ็มเอ็ม ทวี ี
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. เอ-ไทม ์มเีดีย 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. แจ๊ซคลบั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. เกิดฟา้ 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. ลิเบอเรชนั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. แคนวาส เรสเตอรองท ์
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. วนั สามสิบเอด็ 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. เอ็กแซ็กท ์ซีเนรโิอ 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. แอ็กซ ์สตดูิโอ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. แทงโกท้ไูนท ์
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิด ารงชยัธรรม 

ประสบการณก์ารท างาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน:  

2554 - 2554 Assistant Product Manager บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

2552 - 2554 เจา้หนา้ที่การตลาด บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

ในบริษัทอืน่     

2564 – ก.พ. 2565 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (รกัษาการ) บจก. จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ต.ค. 2562 – ก.พ.2564 ประธานเจา้หนา้ที่การตลาด บจก.เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์

2562 – 2563 กรรมการ บจก. โอ ชอ้ปป้ิง 

2561 – ต.ค. 2562 ประธานเจา้หนา้ที่การตลาด บจก. วนั สามสิบเอด็ 

2561 – 2561 รองกรรมการผูอ้  านวยการ บจก. วนั สามสิบเอด็ 

2561 – 2561 รองกรรมการผูอ้  านวยการ บจก. เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์

2558 – 2561 Production Management Director บจก. เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์

2558 – 2558 Production Management Director บจก. วนั สามสิบเอด็ 

2556 – 2558 ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตักิาร บรษิัท แซท เทรดดิง้ จ ากดั 



 
 

ประวัประวัติขติขอองกงกรรมการรมการที่รที่ครบก าครบก าหนดออกจากต าหนดออกจากต าแแหน่งตหน่งตามวาระามวาระประจ าปี ประจ าปี 22556655  
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัริษัทอีกวาระหน่ึง ทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ ากัจ ากัดด  (มหาชน)(มหาชน)  
 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.3       หนา้ 3/4        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.3 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2556 – 2556 ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตักิาร บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากดั 

2555 – 2556 Marketing Director บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากดั 

2554 – 2555 Marketing Director บรษิัท จีเอ็มเอ็ม วนัสกาย จ ากดั 
 

• กิจการอืน่ทีแ่ข่งขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ :  

- ไม่ม ี- 

สาขาทีมี่ความเชี่ยวชาญ - มีความรูแ้ละประสบการณใ์นธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 
- การก าหนดวิสยัทศันแ์ละการวางแผนกลยทุธ ์
- บรหิารธุรกิจและการบรหิารองคก์ร 
- การตลาด 
- การลงทนุและการพฒันาธุรกิจใหม่  
- การก ากบัดแูลกจิการท่ีด ี
- เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจดิจิทลั 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ทางตรง :  0.13% 
 ณ 23 กุมภาพันธ ์2565 
(ตามมาตรา 59 แหง่พรบ.หลกัทรัพยฯ์) 

ทางออ้ม : ไม่มี  

ความสัมพันธท์างครอบครัว ระหว่าง
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

- บตุรของนายไพบลูย ์ด ารงชยัธรรม ประธานกรรมการบรษิัท 
- เป็นพ่ีนอ้งกบันายฟ้าใหม่ ด ารงชยัธรรม (กรรมการบรษิัท) และ 

นางสาวอิงฟา้ ด ารงชยัธรรม (กรรมการบรษิัท  บมจ.จีเอม็เอ็ม มเีดีย)   

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา คณ ะกรรมการบริษั ท ได้ พิ จารณ าและ เห็ นชอบตามข้อ เสนอขอ ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายระฟ้า 
ด ารงชัยธรรม กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ (ตามที่เปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใตห้วัขอ้ “7.3 การก ากับ
ดแูลกิจการ > 7.3.1 โครงสรา้งกรรมการบรษิัท > ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของคณะ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน > 1.การ
สรรหา” (หนา้ 165 - 170)) 

 

 

 



 
 

ประวัประวัติขติขอองกงกรรมการรมการที่รที่ครบก าครบก าหนดออกจากต าหนดออกจากต าแแหน่งตหน่งตามวาระามวาระประจ าปี ประจ าปี 22556655  
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัริษัทอีกวาระหน่ึง ทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ ากัจ ากัดด  (มหาชน)(มหาชน)  
 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.3       หนา้ 4/4        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.3 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 

ประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2564 :  2 / 2 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิัท :  9 / 9 ครัง้ 
คณะกรรมการบรหิาร : 13 / 13 ครัง้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ปรประวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแะวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระหน่งตามวาระประประจ าจ าปี ปี 22556655  
และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัษัทอีกทอีกวาระหน่ึวาระหน่ึง ง   

บบริษัทริษัท  เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ าจ ากัด (มหาชน)กัด (มหาชน)  
 
 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.4       หนา้ 1/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.4 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5) 

ชื่อ – นามสกุล  นายสมบูรณ ์กติิญาณทรัพย ์

 

อาย ุ  62 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  3 พฤษภาคม 2564 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  11 เดอืน (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 
  3 ปี 11 เดือน  

(นบัรวมวาระท่ีเสนอต่อในครัง้นี)้ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- เนติบณัฑิต ส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
- ปรญิญาโท นิติศาสตรม์หาบณัฑติ, The University of Iowa, USA 

ประวัติการฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

หลักสูตร รุ่นที ่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

Board Nomination and Compensation 
Program (BNCP) 

12 2564 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

Directors Certification Program (DCP)  259 2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI) 

18 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

Directors Accreditation Program (DAP)  130 2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

ต าแหน่งงานในบริษทัฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา ต ำแหน่ง 

3 พ.ค. 64 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

3 พ.ค. 64 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ 

12 ส.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่  

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  จ านวน 1 บรษิัท 

 



 
 

ปรประวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแะวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระหน่งตามวาระประประจ าจ าปี ปี 22556655  
และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัษัทอีกทอีกวาระหน่ึวาระหน่ึง ง   

บบริษัทริษัท  เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ าจ ากัด (มหาชน)กัด (มหาชน)  
 
 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.4       หนา้ 2/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.4 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2559 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จ านวน 3 แห่ง  

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เด็ดดี นิวเจน จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาอาวโุส บรษิัท เอสอารพ์ีพี จ ากดั 
2541 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แอดโวเคท โฮลดิง้ จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ต ำแหน่ง ชื่อกิจกำร 

บริษัทจดทะเบียน  

2563 - ม.ค. 2565 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ในบริษัทอืน่ 

2563 – 12 พ.ค. 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บจก.เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์
2545 – 2562 ทนายความหุน้ส่วน บรษิัท นอรต์นั โรส ฟลุไบรท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

• กิจการอืน่ทีแ่ข่งขนั/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัฯ ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ :  

- ไม่มี – 

• การมีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ /บริษัทใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา :  

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า -ไม่เป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) -ไม่เป็น- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 

 



 
 

ปรประวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแะวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระหน่งตามวาระประประจ าจ าปี ปี 22556655  
และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัษัทอีกทอีกวาระหน่ึวาระหน่ึง ง   

บบริษัทริษัท  เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ าจ ากัด (มหาชน)กัด (มหาชน)  
 
 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.4       หนา้ 3/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.4 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5) 

สาขาทีมี่ความเชี่ยวชาญ - บรหิารธุรกิจและการบรหิารองคก์ร 
- กฎหมาย 
- การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
- การบรหิารความเส่ียง 
- กฎระเบียบของ ตลท. หรือหน่วยงานก ากบัดแูละอื่นๆ 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : 
 ณ 23 กุมภาพันธ ์2565 

(ตามมาตรา 59 แหง่ พรบ. หลักทรัพยฯ์) 

ทางตรง : 0.04% 
ทางออ้ม : - ไม่มี -  

ความสัมพันธท์างครอบครัว ระหว่าง
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไม่มี - 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนในการเสนอให ้นายสมบูรณ์ กิติญาณทรพัย์ กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใตห้ัวขอ้ “7.3 การก ากับดูแล
กิจการ > 7.3.1 โครงสรา้งกรรมการบริษัท > ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของคณะ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” (หนา้ 
165 - 170)) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 
 

ประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2564 :  2 / 2 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิัท :         9 / 9 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ :   8 / 8 ครัง้ 
คณะกรรมการกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน : 2 / 2 ครัง้ 

 



 
 

ปรประวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแะวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระหน่งตามวาระประประจ าจ าปี ปี 22556655  
และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัษัทอีกทอีกวาระหน่ึวาระหน่ึง ง   

บบริษัทริษัท  เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ าจ ากัด (มหาชน)กัด (มหาชน)  
 
 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.5       หนา้ 1/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.5 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5) 

ชื่อ – นามสกุล  นางดวงมณี สุขุม 

 

อาย ุ  55 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  3 พฤษภาคม 2564 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  11 เดอืน (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 
  3 ปี 11 เดือน  

(นบัรวมวาระท่ีเสนอต่อในครัง้นี)้ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- Bachelor of Fine Arts in Architecture, Rhode Island School of Design 
- Bachelor of Architecture, Rhode Island School of Design 

ประวัติการฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

หลักสูตร รุ่นที ่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

Board Nomination and Compensation 
Program (BNCP) 

12 2564 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

Directors Certification Program (DCP) 296 2563 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

ต าแหน่งงานในบริษทัฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา ต ำแหน่ง 

3 พ.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

12 ส.ค.2564 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่  

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  -ไม่มี- 

• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จ านวน 4 แห่ง  

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แกว้มณีเนตร จ ากดั 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท วิทรุนดัดา จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อะกอรา่ จ ากดั 



 
 

ปรประวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแะวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระหน่งตามวาระประประจ าจ าปี ปี 22556655  
และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัษัทอีกทอีกวาระหน่ึวาระหน่ึง ง   

บบริษัทริษัท  เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ าจ ากัด (มหาชน)กัด (มหาชน)  
 
 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.5       หนา้ 2/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.5 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2528 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท นนัทนากลู จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ต ำแหน่ง ชื่อกิจกำร 

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 

ในบริษัทอืน่ : 

2563 - 12 พ.ค. 2564 กรรมการอสิระ บจก. เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์

• กิจการอืน่ทีแ่ข่งขนั/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัฯ ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ :  

- ไม่มี – 

• การมีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ /บริษัทใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา :  

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า -ไม่เป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) -ไม่เป็น- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 
 

สาขาทีมี่ความเชี่ยวชาญ - การก าหนดวิสยัทศัน ์และการวางแผนกลยทุธ ์

- บรหิารธุรกิจและการบรหิารองคก์ร 
- การลงทนุและการพฒันาธุรกิจใหม ่
- การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : 
 ณ 23 กุมภาพันธ ์2565 
(ตามมาตรา 59 แหง่ พรบ. หลักทรัพยฯ์) 

ทางตรง : 0.04% 
ทางออ้ม : - ไม่มี -  

ความสัมพันธท์างครอบครัว ระหว่าง
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไม่มี - 



 
 

ปรประวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแะวัติของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระหน่งตามวาระประประจ าจ าปี ปี 22556655  
และถูและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัษัทอีกทอีกวาระหน่ึวาระหน่ึง ง   

บบริษัทริษัท  เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ าจ ากัด (มหาชน)กัด (มหาชน)  
 
 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.5       หนา้ 3/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.5 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5) 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นางดวงมณี สุขุม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และมีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ (ตามที่เปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใตห้ัวข้อ “7.3 การก ากับดูแลกิจการ > 
7.3.1 โครงสรา้งกรรมการบริษัท > ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของ
คณะ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” (หนา้ 165 - 170)) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 
 

ประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2564 :  2 / 2 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิัท :         9 / 9 ครัง้ 
คณะกรรมการกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน : 2 / 2 ครัง้ 

 



(ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)                                                                                ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3.6 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.6        หนา้ 1/2        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) 
             

นิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ที่ก าหนดเทา่กบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่ประกาศโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  ทัง้นีล้กัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
นอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุหรือบคุคลที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(5) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระและความสมัพนัธด์งักล่าวรวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิารหรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้
กูย้ืม ค า้ประกัน การให้สินทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นในท านองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษั ทหรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาท
ขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงินซึง่ไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  



(ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)                                                                                ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3.6 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.6        หนา้ 2/2        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้ ง
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ี
มีนยัในหา้งหุน้ส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน
รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
ที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

(10) ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 

ทัง้นีบ้คุคลที่บรษิัทฯ แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกจิหรือ
การใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามขอ้ (5) หรือ (6) ใหบ้รษิัทฯ หากคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า
การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ 

 

 

 

 



 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4       หนา้ 1/1        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

สิง่ทีส่่งมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง อายุ  

(ปี) 

ทีอ่ยู่ ส่วนได้เสีย ใน

วาระทีจ่ะ

พิจารณา 

ส่วนได้เสียพิเศษ 

ในวาระทีจ่ะ

พิจารณา* 

1. นางเสาวณีย ์ 

    ไทยรุง่โรจน ์

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการอิสระ 

63 ปี 

 

9/32 ซ.สขุมุวิท 39  

(พรอ้มพงษ์)  

แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพฯ  

10110 

วาระท่ี 6 ไม่ม ี

2. นางสาวสวุภา  

    เจรญิยิง่ 

- ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 

58 ปี 59/8 ถนนพญาไท   

แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี   

กรุงเทพฯ 10400 

วาระท่ี 6 

 

ไม่ม ี

3. นายสมบรูณ ์ 

กิติญาณทรพัย ์

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

63 ปี 

 

112/162 หมู่ 6  

หมู่บา้น เดอะ แกรนด ์ 

ตาํบลพนัทา้ยนรสิงห ์ 

อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร  

จงัหวดั สมทุรสาคร 

74000 

วาระท่ี 6 วาระท่ี 5 

*  ส่วนได้เสียพิเศษ หมายถึง การมีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างกรรมการท่านอ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีนาํเสนอ รวมถึง การไดร้บัสิทธิ 

ผลประโยชน ์หรือค่าตอบแทนท่ีนอกเหนือหลกัเกณฑป์กต ิ 

**  เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2556 เร่ือง การมอบฉันทะและการออกเสียง

ลงคะแนนของผูร้บัมอบฉนัทะและการส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทมหาชนจาํกดั  

ช. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะน้ัน ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 

ดงันัน้ แมต้วัผูร้บัมอบฉนัทะรวมทัง้ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเป็นกรรมการอิสระจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระท่ีจะออกเสียง

ลงคะแนน ก็ยงัคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ แทนผูถื้อหุน้ซึ่งมิไดเ้ป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษได ้

หมายเหต ุ:   

วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2565 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย สาํหรบัปี 2565 
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 หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 

ข้อ 19 ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึง (1) คน เป็นประธาน

กรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ 

และตาํแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ

มอบหมาย 

 กรรมการของบรษิัท จะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ข้อ 20  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา้

จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออกส่วนปี

หลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งในวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ข้อ 25 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งยังคงอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนิน

กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจาํเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหนา้ท่ี เวน้แต่ศาลจะมีคาํสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ี

คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามคาํสั่งศาล 

คณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตัง้คณะกรรมการชดุใหม่ภายในหน่ึง (1) เดือน นบั

แต่วนัพน้จากตาํแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ี (14) วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอก

กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน

ติดต่อกนั 
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 ข้อ 26 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง  ไม่นอ้ยกว่า

สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 27 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบรษิัท และมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินการภายในขอบเขตของ

กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท และตามมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

ข้อ 31 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษิัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนใน

หา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือนิติ

บคุคลอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนต์น 

หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ข้อ 33 กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่าง

อ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของ บรษิัทในอนั

ท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

ข้อ 34 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษิัท เป็นดงันี ้

กรรมการสาม (3) คน ลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิัท 

คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

 

หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชมุวิสามญั เมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
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 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อ

กนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ี

ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบ

หา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนั หรือผูถื้อ

หุน้คนอ่ืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วัน นับแต่วันครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จาํนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 37 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายอนั

เกิดจากการจดัใหม้ีประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ข้อ 36 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ

อนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย

ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํ

บอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า สาม (3) วนั 

ทั้งนี ้สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดในประเทศไทยตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้

ข้อ 37 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั หรือการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีจาํนวนผู้

ถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของ

จาํนวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะ

ครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสือนัด

ประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จาํตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 38 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้ง

ทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัดกาํหนด 
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 โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้

มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี

ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่โดยถือว่าหน่ึง (1) หุน้ มีหน่ึง (1) เสียง การ

ออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน รอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนน

ลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุกาํหนด 

ข้อ 41  มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังกรณีต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกจิการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้ หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืน หรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญั

การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพ่ิมทนุ การลดทนุ และการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน หรือเลิกบรษิัท 

(ช) การดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญัติไวว้่าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ข้อ 42 กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ หรืองบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

หมวดที ่7 

การกาํกบัดูแลและการบริหารจัดการบริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลกั 

ขอ้บงัคบัในหมวดนีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือกาํหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพ่ือใหบ้ริษัทสามารถกาํกับดูแล

และบริหารจดัการกิจการของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก รวมถึงการติดตามดูแลใหบ้ริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีการปฏิบัติ

ตามมาตรการและกลไกตา่งๆ ท่ีกาํหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบรษิัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบรษิัท รวมถึงกฎหมายวา่

ดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดย “บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” หมายถึง บริษัทย่อยท่ีมีการประกอบธุรกิจผลิตรายการเพ่ือออกอากาศในช่องทาง

โทรทศัน ์วิทย ุและออนไลนซ์ึ่งเป็นธุรกิจหลกัเท่านัน้ 

ข้อ 43 การทาํรายการหรือการดาํเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก ในกรณีดังต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการของบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท (แลว้แต่กรณี) 

(1) เร่ืองท่ีจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัท 

(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั อย่างนอ้ยตาม

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทในบรษิัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั เวน้แต่ขอ้บงัคบัฉบบันีห้รือนโยบายการกาํกบั

ดูแลบริษัทย่อยของบริษัทหรือคณะกรรมการของบริษัทจะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน โดยใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารท่ีบริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการทั่วไปและการดาํเนินธุรกิจตามปกติของ

บรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัไดต้ามแต่ท่ีกรรมการและผูบ้ริหารรายดงักล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์

สงูสดุของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่เร่ืองท่ีตอ้งไดร้บัอนุมตัิจาก

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
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 ทัง้นี ้กรรมการ หรือผูบ้รหิารตามวรรคขา้งตน้ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้นัน้ ตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีรายชื่ออยูใ่นระบบขอ้มลู

รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรพัย ์(White List) รวมถึงมีคุณสมบัติ บทบาท หนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะท่ีขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการกําหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษิัท  

(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาํปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยที่ประกอบ

ธุรกิจหลกั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนรวมทัง้ปีไม่ต ํ่ากว่าท่ี

กาํหนดไวใ้นงบประมาณรวมประจาํปีของแต่ละบริษัท 

(ค) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัตามขอ้ 

43(2)(ข) ซึ่งตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(ง) การพิจารณาอนุมตัิงบประมาณรวมประจาํปีของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั เวน้แต่ท่ีเป็นกรณีท่ีไดม้ีการ

กําหนดไว้ในอํานาจอนุมัติและดํา เนินการ (Delegation of Authority) ท่ี ได้รับอนุมัติจาก ท่ีประชุม

คณะกรรมการของบรษิัทแลว้ 

(จ) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซึ่งส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เปล่ียนแปลงไป 

หรือการดาํเนินการอ่ืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของบริษัท ทัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัไม่

ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักหรือ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่เป็นกรณีท่ีอยู่ในแผนธุรกิจหรือ

งบประมาณประจาํปีของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัทแลว้ 

การเขา้ทาํรายการท่ีถือว่ามีสาระสาํคัญ ไดแ้ก่ รายการตัง้แต่ขอ้ (ฉ) ถึงขอ้ (ฑ) ซึ่งการเขา้ทาํรายการดังกล่าวจะมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ดังนั้น 

ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษัทเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวก่อน ทั้งนี ้ตอ้งเป็นกรณีท่ีเมื่อพิจารณาลักษณะของรายการ อาทิ 

ขนาดของรายการ และบุคคลท่ีเขา้ทาํรายการ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ิน และ/หรือ เร่ือง การ

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลมแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการของบรษิัท ซึ่งไดแ้ก่ 
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 (ฉ) กรณีท่ีบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัตกลงเขา้ทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกั หรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทย่อยที่ประกอบ

ธุรกิจหลกั 

(ช) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งท่ีมีต่อผู้ท่ีก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกั 

(ซ) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ฌ) การซือ้ หรือการรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนมาเป็นของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

(ญ) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัทั้งหมด 

หรือบางส่วนท่ีสาํคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั หรือ

การรวมกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกักบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

(ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการ หรือทรพัย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัทั้งหมด หรือส่วนท่ีมี

สาระสาํคญั 

(ฏ) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหสิ้นเชื่อ การคํา้ประกัน การทาํนิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจ

หลกัใหต้อ้งรบัภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน 

และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัท

ย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท 

(ฐ) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

(ฑ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบ

ต่อบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัอย่างมีนยัสาํคญั 

(2) เร่ืองท่ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กรณีท่ีบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัตกลงเขา้ทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย

ท่ีประกอบธุรกิจหลัก หรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทย่อยท่ีประกอบ

ธุรกิจหลกั ซึ่งลกัษณะของรายการดงักล่าวเขา้ข่ายตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(ข) การแกไ้ขขอ้บงัคับของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การแก้ไข

ขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบรษิัทในท่ี



 

 

 

ข้อบังคับบริษัทข้อบังคับบริษัท  เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จาํกัด (มหาชน)จาํกัด (มหาชน)  

เฉพาะส่วนทีเ่กี่ยเฉพาะส่วนทีเ่กี่ยวข้วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นองกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 หนา้ 8/11                                                 บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 

 

 

 

 ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกั หรือการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั เป็นตน้ 

(ค) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

การเขา้ทาํรายการท่ีถือว่ามีสาระสาํคัญ ไดแ้ก่ รายการตัง้แต่ขอ้ (ง) ถึงขอ้ (ฐ) ซึ่งการเขา้ทาํรายการดังกล่าวจะมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ดังนั้น 

ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ของบรษิัทเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีท่ีเมื่อพิจารณาลกัษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการ 

และบุคคลท่ีเขา้ทาํรายการ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น และ/หรือ เร่ือง การทาํรายการท่ีเก่ียวโยง

กัน (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัท ซึ่งไดแ้ก ่

(ง) กรณีท่ีบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัตกลงเขา้ทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกั หรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทย่อยที่ประกอบ

ธุรกิจหลกั 

(จ) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซึ่งส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้เปล่ียนแปลงไป 

หรือการดาํเนินการอ่ืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของบรษิัททัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้ม ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัไม่

ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่าสัดส่วนท่ีกาํหนดในกฎหมายซึ่งใชบ้งัคบักับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ

หลกัอนัมีผลใหบ้รษิัทไม่มีอาํนาจควบคมุบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

(ฉ) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งท่ีมีต่อผู้ท่ีก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกั 

(ช) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ซ) การซือ้ หรือการรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนมาเป็นของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

(ฌ) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมด 

หรือบางส่วนท่ีสาํคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั 

หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกักบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุน

กนั 
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 (ญ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัทั้งหมด หรือส่วนท่ีมี

สาระสาํคญั 

(ฎ) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหสิ้นเชื่อ การคํา้ประกัน การทาํนิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจ

หลกัใหต้อ้งรบัภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน 

และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัท

ย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบรษิัท 

(ฏ) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

(ฐ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อ

บรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัอย่างมีนยัสาํคญั 

ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัตามความในหมวดนีก้าํหนดใหก้ารทาํรายการหรือการดาํเนินการใดๆ ซึ่งมีนยัสาํคญัหรือมีผลต่อฐานะทาง

การเงินและผลการดาํเนินงานของบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัท 

และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีในการจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการของ

บริษัท และ/หรือ การประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิเร่ืองดงักล่าวก่อนท่ีบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัจะจดั

ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของตนเองเพ่ือพิจารณาอนุมตัิก่อนการทาํรายการหรือดาํเนินการในเร่ืองนัน้ ในการ

นี ้ใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลและปฏิบตัิตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีจะขออนุมตัินั้นตามท่ี

กาํหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (ทั้งนีเ้ท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กัน) 

อย่างครบถว้นและถกูตอ้ง 

หมวดที ่8  

การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ข้อ 45 บรษิัทอาจเพ่ิมทนุจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมขึน้ ซึ่งจะกระทาํไดเ้มื่อ 

(1) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดร้บัชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีท่ีหุน้ยงัจาํหน่ายไม่หมด หุน้ท่ีเหลือตอ้ง

เป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ 

(2) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

(3) นาํมติเพ่ิมทนุนัน้ไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนตอ่นายทะเบียน ภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุ

ลงมติดงักล่าว 
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 ข้อ 46 บริษัทอาจเสนอขายหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได ้และอาจจะเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้ ตามส่วนจาํนวนท่ีผูถื้อหุน้แต่

ละคนมีอยู่แลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบคุคลอื่น ไม่ว่าทัง้หมด หรือแต่บางส่วนก็ได ้ทั้งนีต้ามมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 ทั้งนี ้ในการจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนนั้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจมอบอาํนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กาํหนดราคาหุ้น 

จาํนวนหุน้ท่ีจะออกจาํหน่ายในแต่ละคราว วนัท่ีจาํหน่ายหุน้ และรายละเอียดอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดท้กุประการ 

ข้อ 47 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวไ้ด ้ดว้ยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ํ่าลง หรือลดจาํนวนหุน้ให้

นอ้ยลง โดยมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ ผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทจะลดทุนลงไปให้ตํ่ากว่าหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได ้เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม และไดม้ีการ

ชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาํดับท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนใหเ้หลือตํ่า

กว่าจาํนวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทนุทัง้หมดได ้

การลดทุนลงใหเ้หลือตํ่ากว่าหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนทัง้หมดตามวรรคสอง ตอ้งไดร้บัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และนาํมตินัน้ไปจด

ทะเบียนภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุลงมติ 

ข้อ 48 เมื่อบริษัทประสงคจ์ะลดทุน ตอ้งมีหนังสือแจง้มติการลดทุนไปยงัเจา้หนีข้องบริษัททราบภายในสิบส่ี (14) วัน นบัแต่วนัท่ี

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ โดยกาํหนดเวลาใหส่้งคาํคัดคา้น ภายในกาํหนดสอง (2) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือแจง้มตินั้น 

และใหโ้ฆษณามติดงักล่าวในหนงัสือพิมพ ์ภายในกาํหนดเวลาสิบส่ี (14) วนัดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 

วนัติดต่อกนั 

หมวดที ่9 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ข้อ 49 หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลประเภทอ่ืนนอกจากกาํไร ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีบริษัทยงัจาํหน่ายหุน้ไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ บริษัทจะจ่ายเงิน

ปันผลทัง้หมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

ข้อ 50 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาํไรสมควรพอท่ี จะทาํเช่นนัน้ 

และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป 
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 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี 

ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่

นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 51 บรษิัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทนุสาํรองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ลงมตใิหจ้ดัสรรเงินทนุสาํรองอ่ืน ตามท่ีเห็นวา่จะเป็น

ประโยชนใ์นการดาํเนินกจิการของบรษิัทดว้ยก็ได ้

เมื่อบรษิัทไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทนุสาํรองอ่ืน ทุนสาํรองตามกฎหมาย และทุนสาํรองส่วนลํา้

มลูค่าหุน้ตามลาํดบัเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได ้

หมวดที ่10 

การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ข้อ 52 รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี 

ข้อ 54 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี ของบรษิัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 55  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักล่าว 

ข้อ 56 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนกรรมการ บนัทึกรายการการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และ

ขอ้มติทัง้หมดของท่ีประชุมลงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถูกตอ้ง และหลักฐานนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ

มอบหมายใหบ้คุคลใดทาํหนา้ท่ีเก็บรกัษาไวใ้นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหน้าย

ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดัทราบก่อน 

ข้อ 57 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทกุปี โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีซึ่งผูอ้อกไปนัน้กลบัเขา้

รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนดค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชคีวรไดร้บั 

ข้อ 59 ผูส้อบบญัชีมีสิทธิทาํคาํชีแ้จงเป็นหนงัสือต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททุก

ครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ 

และใหบ้รษิัทจดัส่งรายงานและเอกสารของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 



 
 
 

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6       หนา้ 1/7        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

 

หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) เป็นไปดว้ยความชอบธรรม 
โปรง่ใส ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบับรษิัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จึงก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร หรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(“E-AGM”) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่จะเขา้ประชุม E-AGM ยึดถือปฏิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุ มแต่ละรายที่บริษัทฯ  
จะพิจารณาเห็นควรเหมาะสม 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ E-AGM ตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามที่บริษัทฯ ก าหนด
ไว้ มายังบริษัทฯ ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่งลิงค ์(“Link”) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมฯ และคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงั
อีเมล ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แจ้งบริษัทฯ ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11) โดยจะส่ง link ใหแ้ก่ท่านล่วงหนา้ 2 วนั ก่อนวนัประชมุ E-AGM 

ทั้งนี้ การประชุม E-AGM นี้ เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงแบบเดียวเท่าน้ัน ซึ่งจะไม่มีการจดั
สถานท่ีส าหรบัการประชมุแต่อย่างใด ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ไม่เดินทางมาที่ตัง้ส านกังานของบรษิัทฯ 

(1) เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม E-AGM  

1) กรณี ผู้ถือหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง 

1.1) กรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11)  โดย
ขอใหท้่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  
E-AGM โดยบรษิัทฯ จะท าการส่งลิงคส์ าหรบัการเขา้รว่มประชมุฯ และคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมล ซึ่งท่านไดแ้จง้ไวน้ี ้

1.2) แนบ ส าเนา/รูปถ่าย เอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้

1.2.1) กรณี ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา :  
ส าเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
ใบขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ และหากมีการเปล่ียน ชื่อ - นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบ พรอ้มลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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1.2.2) กรณี ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล โดยมีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง :  

1. ส าเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทน (กรรมการ) เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ และหากมีการเปล่ียน ชื่อ - นามสกลุ 
ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

2. ส าเนา/รูปถ่าย หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้) ของผูถื้อหุน้ ซึ่ง
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุม
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

1.3) ส่งแบบแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และหลักฐานแสดงตัวตน ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 
1.1) และ1.2) ขา้งตน้ โดยการสแกน หรือถ่ายรูป ส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านทาง E-mail ที่ 

onee@ojconsultinggroup.com 

2) กรณี ผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม E-AGM 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ โดยใชแ้บบฟอรม์หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก ข หรือ ค ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 มอบฉันทะให ้กรรมการอิสระ (ขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะ
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ) หรือ มอบฉนัทะให ้บคุคลอื่น เขา้รว่มประชมุและออกเสียง
แทนท่านได ้

2.1) กรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11)  
โดยขอใหท้่านระบ ุอีเมล (E-mail) และ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (บคุคลอื่น) ใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ E-AGM โดยบริษัทฯ จะท าการส่งลิงคส์ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมฯ และคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงั
อีเมล ซึ่งท่านไดแ้จง้ไวน้ี ้

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ท่านประสงคม์อบฉันทะให ้กรรมการอิสระ เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม E-AGM แทนท่าน โปรดระบุเพียงชื่อ และ
นามสกลุ ของกรรมการอิสระ ที่ท่านตอ้งการมอบฉนัทะ เพียงเท่านัน้ 

2.2) กรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10) ตามแบบที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ ทางไปรษณียแ์ลว้ พรอ้มลงลายมือชื่อของผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) โดย
ถกูตอ้งครบถว้น พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดงันี ้

ก)  กรณีบุคคลธรรมดามอบฉันทะ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหน่ึง) ตามที่แจง้ไวใ้นขอ้ 2.2) ขา้งตน้ โดยไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อผูม้อบ
ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ โดยถกูตอ้งครบถว้น และ 

2. ส าเนา/รูปถ่าย บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่
หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ (ตามขอ้ 1) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



 
 
 

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6       หนา้ 3/7        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

ข) กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจง้ไวใ้นขอ้ 2.2) ขา้งตน้ โดยไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อของ 
ผูม้อบฉันทะ (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล หรือผูแ้ทนนิติบุคคล) รวมทัง้ ตราประทบัของนิติบุคคล            
(ถา้มี) และลงลายมือชื่อของผูร้บัมอบ และ 

2. ส าเนา/รูปถ่าย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ของผู้ถือหุน้ซึ่ง
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ และ 

3. ส าเนา/รูปถา่ย บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่
หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบคุคล (ผูม้อบฉนัทะ ตามขอ้ 1.) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

4. ส าเนา/รูปถา่ย บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่
หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน 

กรุณาแนบหนงัสือมอบอ านาจใหค้ัสโตเดียนและแนบหลักฐานของผูม้อบอ านาจ และของคสัโตเดียน ตาม (ข) 2.      
ถึง (ข) 4. พรอ้มทัง้ หนงัสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

กรณีผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มสีัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลทีจั่ดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารแสดงตัวตนหรือเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีขา้งตน้ โดยเอกสารที่มิไดม้ี
ตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรอง
ความถกูตอ้งพรอ้มค าแปล 

2.3) ส่งแบบแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารการ 
มอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ใหบ้รษิัทฯ ภายในวันที ่25 เมษายน 2565 โดยใหน้ าส่งทัง้ 2 ช่องทาง ดงันี ้

1. สแกนหรือถ่ายรูปเอกสาร ส่งทาง Email : onee@ojconsultinggroup.com  จากน้ัน 

2. ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย ์โดยใส่ซองจดหมายตอบรบัที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชุมฯ (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) ซึ่งไดจ้่าหนา้ซองถึง เลขานุการบริษัท ชั้น 17 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่  50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 
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(2) วิธีการมอบฉันทะ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข, แบบ ค)  ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนด ซึ่ง
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้โดยด าเนินการดงันี ้ 

1. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใด
ท่านหนึ่ง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหนา้ชื่อกรรมการ
อิสระตามที่บรษิัทฯ ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ 

2. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและ 
มีผลผูกพันตามกฎหมาย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่ลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย 

3. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบไปทางไปรษณีย ์โดยใส่ซองจดหมายตอบรับ ที่บริษัทฯ ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้จ่าหน้าซองถึง เลขานุการบริษัท ชั้น 17                     
บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก)  แขวง
คลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  โดยขอให้หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ มาถึงบริษัทฯ 
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2565  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและ
ด าเนินการไดท้นัเวลาเริ่มประชมุ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้รายหนึ่งจะถือหุน้ของบรษิัทฯ จ านวนเท่าใด ผูถื้อหุน้นัน้ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 
(3) การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1) เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ และไดร้บัการตรวจสอบสิทธิยืนยนัตวัตน ตามขอ้มลูสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯ ครบถ้วนเรียบรอ้ยแล้ว บริษัท โอเจ  
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ จะส่ง ลิงค ์(“Link”) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุฯ เฉพาะบุคคล และคู่มือ
การเขา้ใชง้านระบบการประชุม E-AGM ไปยงัอีเมล (“E-mail”) ซึ่งผูถื้อหุน้ไดแ้จง้ไวใ้นแบบฟอรม์ลงทะเบียนฯ ล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชมุฯ 2 วนั โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านัน้ 

ทัง้นี ้โปรดศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทีไ่ด้จัดส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด 

กรณีที่ท่านยงัไม่ไดร้บั E-Mail ลิง้คส์  าหรบัการเขา้รว่มประชมุฯ และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ดงักล่าว ภายใน
วนัที่ 25 เมษายน 2565 โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด โทรศพัท ์097-087-2591 หรือ 094-128-4893 หรือที่
อีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com โดยทนัที 
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2) การเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต 
(Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

3) ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุ E-AGM ล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริม่การประชมุฯ อยา่งไรก็ตามการประชมุฯ จะเริ่มตามเวลา
ประชมุฯ ท่ีบรษิัทฯ ก าหนดไวเ้ท่านัน้ คือ ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป  

4) การเขา้สู่ระบบ ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลู “เลขทะเบียนผูถื้อหุน้” และ “เลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้” 

5) การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นดว้ย”           
“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่  ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนน
เสียงเป็น “เห็นดว้ย” โดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั ทางโทรศพัท ์เบอร ์097-087-2591 หรือ 094-128-4893 หรือทางอีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com โดยทนัที 

 
-จงใจเวน้ว่าง- 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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การเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังจากทีมี่การเปิดประชุมไปแล้ว 

เพื่อรกัษาสิทธิและอ านวยความสะดวกสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ที่ตัง้ใจมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ แต่อาจเขา้ร่วมประชุมฯ ภายหลังจากที่เริ่ม
ประชุมไปแลว้ ตามเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมฯ กรณีนี ้ผูถื้อหุน้ยังสามารถเขา้ร่วมประชุมฯ ไดต้ลอดเวลาในระหว่างที่การ
ประชมุฯ ยงัคงด าเนินการอยู่ จนกว่าจะปิดการประชมุฯ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดเวน้การลงคะแนนเสียงส าหรบัวาระท่ีได้
มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ไปแลว้ โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคง
เหลืออยู่และยังไม่ปิดการลงคะแนนเสียงเท่านั้น 

 
(4) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 

 

4.1) การลงคะแนนเสียงและเงือ่นไขในการลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่ได้  
รบัมอบฉนัทะ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 40) โดยถือว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง  

ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ซึ่ง             
ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระไดโ้ดยการกดเลือกลงคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ 
“งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านัน้ ซึ่งระบบจะเปิดใหท้่านลงคะแนนเสียงในแต่วาระภายในเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่
ท่านไม่ไดก้ดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” โดยทนัที 

ข. กรณีที่ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แลว้แต่กรณี) ใหถื้อว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิตามที่มีการ
เสนอต่อท่ีประชมุทกุประการ 

ค. กรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทน และผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะแลว้ เมื่อบรษิัทฯ 
ไดร้บัหนงัสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงนัน้ มารวมคะแนนส าหรบัการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยถือว่า
การออกเสียงลงคะแนนดงักล่าว เป็นคะแนนเสียงที่ใชน้บัเป็นมติที่ประชมุ 

ง. การออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ แบบ ข  ผูร้บัมอบฉนัทะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงแต่ละ
วาระได ้ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได ้ซึ่งจะใชเ้ฉพาะกรณี
เป็นผูถื้อหุน้ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 

จ. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้(ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 41) 

▪ กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ หาก
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

▪ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือขอ้บังคับนั้นก าหนด โดยจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดแ้จง้การลงมติในแต่ละวาระไวใ้นส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1  

 



 
 
 

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6       หนา้ 7/7        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

เงือ่นไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เม่ือวันที ่4 กุมภาพันธ ์2556 เร่ือง การมอบฉันทะและการออกเสยีง
ลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด 

ฉ. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผูร้บัมอบฉันทะนัน้ ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ ดงันัน้ แม้  
ตัวผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้ง ผู้รับมอบฉันทะที่ เป็นกรรมการอิสระ จะเป็นผู้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียง
ลงคะแนน ก็ยงัคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ แทนผูถื้อหุน้ซึ่งมิไดเ้ป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษได้ 

4.2) วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ 

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผูด้  าเนินการประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ ซึ่งระบบการลงคะแนนเสียงแบบ E-Voting จะเปิดใหท้่านลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนดไว ้ 
 

4.3) การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง 

ก. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูด้  าเนินการประชมุจะประกาศใหท้ี่ประชมุทราบเวลาในการปิดการลงคะแนนทกุครัง้กอ่น
เริ่มท าการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่   ไม่เห็นด้วย  และ  
งดออกเสียง ออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และแจง้ผลการ
นบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบในแต่ละวาระ 

ข. เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting แลว้ ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนน
เสียงหรือเปลี่ยนคะแนนเสียงไดอ้ีก 

การนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ 

ค. ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉันทะที่ออกเสียงแลว้ จะนบัคะแนนเสียงตามหนงัสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผูร้บัมอบฉันทะจะอยู่
หรือไม่อยู่ในการประชมุก็ตาม 

ง. ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะใดๆ ที่ไม่ไดอ้อกเสียง ใหถื้อว่าออกเสียง “เห็นดว้ย” ไม่ว่าผูร้บัมอบฉนัทะจะอยู่หรือไม่อยู่
ในการประชมุก็ตาม เวน้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะจะไดแ้สดงความเห็นเป็นอย่างอื่น 

 



 
ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

Procedures chart for Identity proofing and attend the 2022 AGM via electronic media 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7       หนา้ 1/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 / Enclosure 7 

 

 

  

ผูถ้อืหุน้ 
Shareholder 

มาดว้ยตนเอง 

In Person 

มอบฉนัทะ 

Granting Proxy 

มอบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่ 
Granting Proxy to Other 

มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 
Granting Proxy to  

Independent Director 

1. แบบแจง้เขา้ร่วมประชมุ E-AGM ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 
(Notification of E-AGM in accordance with enclosure 
No.11) 

2. * หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 
(Proxy form A, B and C in accordance with enclosure 
No.10) 

3. เอกสารและหลักฐานตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6  

(Document in accordance with enclosure No.6) 

หมายเหตุ *กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ใช ้

หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ก” หรือ “แบบ ข” หรือ “แบบ ค”                          
(คัสโตเดียน) เท่านั้น โดยทางบรษัิทฯ จะน าส่งใหแ้ก่กรรมการ
อสิระทีท่่านมอบฉันทะไว ้เพื่อด าเนินการลงคะแนนตามทีร่ะบุมา 
กรณี ผูถ้ือหุน้ไม่ลงคะแนน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์หก้รรมการ

อสิระทีท่า่นมอบฉันทะเป็นผูล้งคะแนน 

Remark *Granting Proxy to Independent Director has to 
use proxy form “Form A” or “Form B” or “From C” 
(Custodian) only, the Company will submit to the 
Independent Director who will grant as proxy holder and 
vote as specific. In case, shareholder does not specify 
voting, Independent Director who is a proxy holder, shall 
have the right to consider and vote on behalf of 
shareholders in all respects. 

สง่เอกสารตอบกลบัมา

ยงับรษิทัฯ แบบอเีมล ์
หรอืไปรษณีย ์ตามที่

บรษิทัฯ ไดแ้จง้ภายใน
วนัที ่25 เมษายน 2565 

Sending requirement 
document to the Company 
through E-mail or Post as 

specific, within                        
25 April 2022 

1. แบบแจง้เขา้ร่วมประชมุ E-AGM  
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 
(Notification of E-AGM in 
accordance with enclosure 
No.11 

2. เอกสารและหลักฐานตามสิง่ทีส่ง่
มาดว้ย 6 
(Document in accordance 
with enclosure No.6) 

 

บรษิทัฯ ตรวจสอบรายชือ่เพือ่ยนืยนัตวัตน 

The Company checks for Identity Proofing. 

บรษิทัฯ ท าการสง่ลงิคก์ารเขา้รว่มประชุม และคูม่อืการใช้

งานระบบ ไปยงัอเีมลท์ีผู่ถ้อืหุน้แจง้ไวก้บับรษิทัฯ 
The Company sends the individual link to attend the E-AGM including 

the system access manual to the E-mail given to the Company 

เปิดหอ้งประชุม E-AGM เวลา 09.00 น.  

วนัที ่28 เมษายน 2565 

Open E-AGM Room at 09.00 a.m. on 28 April 2022  

เร ิม่ประชุม E-AGM เวลา 10.00 น. 

วนัที ่28 เมษายน 2565 

Start the Meeting E-AGM at 10.00 a.m. 
on 28 April 2022  

 

ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้สูร่ะบบ E-AGM 

ดว้ย Username และ Password 

Shareholder and Proxy registration to E-AGM System by 
Username and Password 



 
ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
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การส่งค าถามล่วงหน้า / Sending questions in advance 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุฯ และเพื่อเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเต็มที่ หากท่านมีค  าถาม
ที่ประสงคจ์ะใหบ้รษิัทฯ ชีแ้จงในประเด็นใดตามแต่ละระเบียบวาระการประชมุครัง้นี ้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ไดภ้ายในวนัท่ี 25 เมษายน 
2565 ถึงเลขานกุารบรษิัท ทางอีเมล: cs@onee.one  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุฯ ยงัคงสามารถสอบถามตามระเบียบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

For shareholders to receive the greatest benefit at the Meeting and fully protect the rights as a shareholder, should you 
have any queries that you would like the Company to clarify on any agenda, you can send the questions prior to the Meeting, 
in advance to Company Secretary via Email: cs@onee.one , within April 25, 2022. 

However, Shareholders and Proxy Holder can also ask according to the meeting agenda by teleconferences through 
electronic devices (E-meeting). 

ช่องทางการติดต่อและส่งเอกสาร / Channel to contact and submit document as required 

1) กรณี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ยังไม่ได้รับอีเมลลิง้คก์ารเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการเข้าใช้งานระบบการ
ประชุม E-AGM ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ในเวลาท าการ                 
คือ 08.00 น. – 17.00 น. ของ วนัท่ี 21 - 22 เมษายน 2565 และ วนัท่ี 25 - 28 เมษายน 2565  

In the case of shareholders or proxies haven't received an email link to join the meeting and the manual for 
accessing the E-AGM meeting system within April 25, 2022, please contact OJ International Co., Ltd. during 
business hours: 8:00 a.m. – 5:00 p.m. on April 21 - 22, 2022 and April 25 - 28, 2022. 

▪ โทรศัพท:์ 097-087-2591 หรือ 094-128-4893 หรือ  

▪ อีเมล: phannapas@ojconsultinggroup.com 

▪ Telephone: +66 97-087-2591, +66 94-128-4893 or  

▪ E-mail: phannapas@ojconsultinggroup.com 

 

2) กรณี มีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM โปรดติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
In case there is a problem in using the E-AGM system, please contact OJ International Co., Ltd. 

▪ โทรศัพท:์ 097-087-2591, 094-128-4893 หรือ  

▪ อีเมล: phannapas@ojconsultinggroup.com  

▪ Telephone: +66 97-087-2591, +66 94-128-4893  or  

▪ E-mail: phannapas@ojconsultinggroup.com 

 

 

mailto:cs@onee.one
mailto:cs@onee.one
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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7       หนา้ 3/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
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3) การติดต่อและส่งเอกสารเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่บริษัท เดอะ วนั เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) 

Contacting and sending documents related to the meeting to The One Enterprise Public Company Limited 

▪ ทางไปรษณีย ์:  
บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)  
เลขานกุารบรษิัท ชัน้ 17 เลขที่ 50  
อาคารจีเอม็เอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

▪ อีเมล: cs@onee.one 

▪ โทรศัพท:์ 02 669 9712 

▪ Postal Mail Address:  
The One Enterprise Public Company Limited  
Company secretary, 17th Floor, No. 50,  
GMM Grammy Place, Sukhumvit 21 Road (Asoke), 
Khlongtoeinuea, Wattana, Bangkok 10110 

▪ E-mail: cs@onee.one 
▪ Telephone: +66 2 669 9712 

 



 

วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                                                   Date                    Month                    Year 
 

(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................. 

I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 

สัญชาติ........................บา้นเลขท่ี........................ถนน.............................................ตาํบล/แขวง...................................... 

Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited (“the Company”) 

                     เลขทะเบียนผูถื้อหุน้....................................................................................................... 
Shareholders’ Registration No  

โดยถือหุ้นสามญัรวมทั้งส้ิน ........................................................................................ หุ้น 
                      Holding the ordinary share in the amount of                                                             shares  

(3) ขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย (ถา้มี) _______________________________________________________________________________________ 

  Interest information (if any)   _______________________________________________________________________________________ 

 (4)  คาํถาม / Question 

1)   _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

2)  _________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________ 

3)  _________________________________________________________________________________________   

  _________________________________________________________________________________________ 

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหุ้น/Shareholder  

         (..........................................................) 

แบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 

Form for Submitting Question in Advance for the 2022AGM via Electronic Media (E-AGM) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 / Enclosure 8 

 

 

ทา่นสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้กอ่นวนัประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษทั ทางอีเมล: cs@onee.one  หรือ ส่งเอกสารฉบบัจริงทางไปรษณีย ์โดยใส่ซองจดหมายตอบรับท่ี

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) ซ่ึงไดจ่้าหนา้ซองถึง เลขานุการบริษทั ชั้น 17 

บริษทั เดอะ วนั  เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 50 อาคารจีเอม็เอม็ แกรมม่ี เพลส ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 . 

You can submit questions in advance of the meeting date, please sending Form for Submitting Question in Advance for the 2022AGM via Electronic Media (E-AGM) to the 

company secretary via email: cs@onee.one or send the original documents in the envelope enclosed with the Notice (No stamp needed) to the Company Secretary, 17th Floor, 

The One Enterprise Public Company Limited, No.50, GMM Grammy Place, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Khlongtoeinuea, Wattana, Bangkok 10110  

mailto:cs@onee.one
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การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและ 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี / รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้รษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี /รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์านรหัสคิวอาร ์ 

(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code ตาม

ขัน้ตอนต่อไปนี ้

 

สาํหรับระบบปฏิบัตกิาร iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่องไป) ท่ี QR Code 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนัน้ เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

หมายเหตุ:  กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก  

แอปพลิเคชนั (Application) อ่ืนๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นตน้ 

 

สาํหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

 เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน)  

 เลือก QR Code 

 สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

 



   

 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก : ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form A: According to the Announcement of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก 
Proxy Form A  

                                                                               
เขียนที่____________________________________________ 
Written at 

1. ขา้พเจา้ ______________________________________________________  วนัที่________เดือน_________________พ.ศ._____________ 
 I/We        Date              Month                                Year 
 ที่อยู่ _________________________________________________________ 
 Address   
 _____________________________________________________________                                 
  
 สญัชาติ ______________________________________________________ 
 Nationality 
2. เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited (“the Company”) 

 โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม_______________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________________________เสียง  
 holding the ordinary share in the amount of                                               shares, and eligible for                           votes 

3. ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Enclosure 4) 
 
 
  กรรมกำรอิสระ (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน)  ____________________________________________________          อาย ุ___________ปี  
  Independent Director (please choose only one person)  Age  Years  
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  
  นาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss   Age  Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  
  นาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss   Age  Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________  
  District Province Zip Code  

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                     
ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Zoom) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนดว้ย   
  As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 
April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act in all respects. 

 

ลงช่ือ 

Signature 

_______________________________ 

(_______________________________) 

ผูม้อบฉนัทะ 

Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 

Signature 

_________________________________ 

(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Proxy Holder 

ลงช่ือ 

Signature 

_______________________________ 

(_______________________________) 

ผูม้อบฉนัทะ 

Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 

Signature 

_________________________________ 

(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Proxy Holder 
หมำยเหตุ / Remarks: 

ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares to several 
proxies to vote separately. 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ 
Shareholders’ 
Registration No. 

นำงเสำวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์/ นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง / นำยสมบูรณ ์กิติญำณทรัพย ์ 
Mrs. Sauwanee Thairungroj / Ms. Suvabha Charoenying / Mr. Somboon Kitiyansub  
 

 

โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
Duty Stamp 

Affixed 
(Baht 20) 

 



   

 

 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข : ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form B : According to the Announcement of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

หนา้ : 1/5 
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั)  

Proxy Form B 

(Explicit Form) 
 

                                                                                  
เขียนที่____________________________________________ 
Written at 

1. ขา้พเจา้ ______________________________________________________  วนัที่______เดือน_________________พ.ศ._______________ 
 I/We        Date              Month                                Year 
 ที่อยู่ _________________________________________________________ 
 Address   
 _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________                                    
  
 สญัชาติ ______________________________________________________ 
 Nationality 
 
2. เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited (“the Company”) 

 โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม_______________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________________________เสียง  
 holding the Ordinary share in amount of                                               shares,  and eligible for                           votes 
 
3. ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 4) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as in Enclosure 4) 
 
  
  กรรมกำรอิสระ (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน)  ______________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Independent Director (please choose only one)            Age   Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss             Age     Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss             Age    Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ 
  District Province Zip Code  
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                     
ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Zoom) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย   
  As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 

April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้   
Shareholders’   
Registration No. 

 

 

  

นำงเสำวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์/ นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง / นำยสมบูรณ ์กิติญำณทรัพย ์ 
Mrs. Sauwanee Thairungroj / Ms. Suvabha Charoenying / Mr. Somboon Kitiyansub  
 

 

โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
Duty Stamp 

Affixed 
(Baht 20) 

 



   

 

 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข : ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form B : According to the Announcement of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

หนา้ : 2/5 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 I/we appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner: 

วำระที ่1 
Agenda 1 

รับทรำบกำรแถลงผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2564 และรับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2564 
To acknowledge the declaration of the 2021 operational results and the Company’s annual report. 

  

วาระนีไ้ม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นการแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้รบัทราบ 
This agenda does not require any vote as this is to inform the shareholders for acknowledgement.   

วำระที ่2 
Agenda 2 

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 
To approve the Statements of Financial Position and the Comprehensive Income Statements for the fiscal year ending  
31 December 2021. 

  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
      Abstained______________________ 

   วำระที ่3 
Agenda 3 

พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก ำไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
To approve the apportionment as statutory reserve fund from the 2021 operational results. 

  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
      Abstained______________________ 

วำระที ่4 
Agenda 4 

พิจำรณำอนุมัติจำ่ยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
To approve the dividend payment for the 2021 operational results. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
      Abstained______________________ 

วำระที ่5 
Agenda 5 

พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2565 
To approve the appointment of directors in place of those who are due to retire by rotation for the year 2022.  

  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
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  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
     เลือกกรรมการทัง้ 5 ท่ำน ตามที่เสนอ 

Vote for all 5 directors who are propose by the Company. 
  

(1)  นำยตนุพล 
 Mr. Tanupol 

 

วิรุฬหกำรุญ  
Virunhagarun 

  เหน็ดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

 (2)  นำยปิยะ 
Mr. Piya 

ซอโสตถิกุล   
Sosothikul 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

 (3)   นำยระฟ้ำ 
Mr. Rafah  

ด ำรงชัยธรรม  
Damrongchaitham 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

(4) นำยสมบูรณ ์
 Mr. Somboon 

กิติญำณทรัพย ์ 
Kitiyansub 

 เหน็ดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

(5)  นำงดวงมณี 
Mrs.Duangmanee 

สุขุม   
Sukhum 

 เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

วำระที ่6 
Agenda 6 

พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยส ำหรับปี 2565 
To approve the remunerations of the Board of Directors and subcommittees for the year 2022. 

  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

วำระที ่7 
Agenda 7 

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับปี 2565 
To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2022. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 
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วำระที ่8 
Agenda 8 

เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Other matters. (if any) 

  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
  เห็นดว้ย 

     Agreed_______________________ 
 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

 
5. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 Casting of the vote by my/our Proxy for any agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall be deemed an incorrect vote 

and is not my/our vote as the shareholder. 
 

6. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 If I/we have not indicated my/our vote in any agenda, or the indicated vote is unclear, or if the Meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, my/our proxy shall have the right to consider and cast 
votes on my/our behalf in all respects as deems appropriate. 

  
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any lawful act performed by my/our proxy in this Meeting, except in the case that my/our Proxy does not cast the votes as specified in the 
Proxy Form, shall be deemed as my/our own act in all respects. 
 
 
ลงช่ือ 
Signature 

_______________________________ 
(______________________________) 

ผูม้อบฉนัทะ 
Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 

       

ลงชื่อ 
Signature 

_______________________________ 
(______________________________) 

ผูม้อบฉนัทะ 
Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 

 
หมำยเหตุ:  
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 
Remarks: 
1. The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares 

to several proxies to vote separately. 
2. For agenda relating to election of directors, the election may be for the entire group of directors or each individual director. 
3. In case the Meeting considers any matters other than those specified above, the shareholder may mark additional statement in the regular 

continued list attached to the Proxy Form B. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 
Regular Continued Proxy Form B 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน) 

Authorization on Behalf of the Shareholder of The One Enterprise Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Zoom)    
 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom)   
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

วำระท่ี _____ 
Agenda     

เร่ือง :_____________________________________________________________________________________ 
Subject: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
       Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained______________________ 

  

วำระท่ี _____ 
Agenda     

เร่ือง :_____________________________________________________________________________________ 
Subject: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
       Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained______________________ 

  

วำระท่ี _____ 
Agenda     

เร่ือง :_____________________________________________________________________________________ 
Subject: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
       Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained______________________ 

  
  
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Regular Continued Proxy Form B is complete and true. 
 
 

ลงชื่อ 
Signature 

_______________________________ 
(_______________________________) 

ผูม้อบฉันทะ 
Proxy Grantor 

 ลงชื่อ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

 
 

      
ลงชื่อ 

Signature 
_______________________________ 

   (_______________________________) 
ผูม้อบฉันทะ 
Proxy Grantor 

 ลงชื่อ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉันทะ 
Proxy Holder 
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค 
Proxy Form C 

 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
 
เขียนที่____________________________________________ 
Written at 

1. ขา้พเจา้ ______________________________________________________  วนัที่________เดือน_________________พ.ศ._____________ 
 I/We        Date              Month                                Year 
 ที่อยู่ _________________________________________________________ 
 Address   
 _____________________________________________________________                                 
  
 สญัชาติ ______________________________________________________ 
 Nationality 
  
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั __________________________________________________________________ 
 As the Custodian of    
 

 ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited (“the Company”) 

 โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม_______________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________________________เสียง  
 holding the Ordinary share in amount of                                               shares,  and eligible for   
2. ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 4) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as in Enclosure 4) 
 
  
  กรรมการอิสระ (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน)  ______________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Independent Director (please choose only one)            Age   Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss             Age     Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss             Age    Years 
  อยู่บา้นเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ต าบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อ าเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย ์______________________ 
  District Province Zip Code  
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                     
ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Zoom) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย   
  As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 

April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
 

นางเสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์/ นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง / นายสมบูรณ ์กิติญาณทรัพย ์ 
Mrs. Sauwanee Thairungroj / Ms. Suvabha Charoenying / Mr. Somboon Kitiyansub  
 

 

โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
Duty Stamp 

Affixed 
(Baht 20) 

 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ 
Shareholders’ 
Registration No. 
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3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้ 
I/we appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner:   
 

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ 
  Appoint my/our proxy for all shares held and eligible to cast votes.   

 มอบฉนัทะบางส่วน  คือ หุน้สามญั _____________________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้________________________เสียง  
  Appoint my/our proxy for partial shares of: Ordinary share            shares, eligible for                                         votes  
 
 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/we appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner: 

วาระที ่1 
Agenda 1 

รับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจ าปี 2564 
To acknowledge the declaration of the 2021 operational results and the Company’s annual report. 

 วาระนีไ้ม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นการแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้รบัทราบ 
This agenda does not require any vote as this is to inform the shareholders for acknowledgement.   

วาระที ่2 
Agenda 2 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
To approve the Statements of Financial Position and the Comprehensive Income Statements for the fiscal year ending  
31 December 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
      Abstained______________________ 

 วาระที ่3 
Agenda 3 

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงานปี 2564 
To approve the apportionment as statutory reserve fund from the 2021 operational results. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
      Abstained______________________ 

วาระที ่4 
Agenda 4 

พิจารณาอนุมัติจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
To approve the dividend payment for the 2021 operational results. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
      Abstained______________________ 
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วาระที ่5 
Agenda 5 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
To approve the appointment of directors in place of those who are due to retire by rotation for the year 2022.  

  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
     เลือกกรรมการทัง้ 5 ท่าน ตามที่เสนอ 

Vote for all 5 directors who are propose by the Company. 
  

(1)  นายตนุพล 
 Mr. Tanupol 

 

วิรุฬหการุญ  
Virunhagarun 

  เหน็ดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

 (2)  นายปิยะ 
Mr. Piya 

ซอโสตถิกุล   
Sosothikul 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

 (3)   นายระฟ้า 
Mr. Rafah  

ด ารงชัยธรรม  
Damrongchaitham 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

(4) นายสมบูรณ ์
 Mr. Somboon 

กิติญาณทรัพย ์ 
Kitiyansub 

 เหน็ดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

(5)  นางดวงมณี 
Mrs.Duangmanee 

สุขุม   
Sukhum 

 เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

วาระที ่6 
Agenda 6 

พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 
To approve the remunerations of the Board of Directors and subcommittees for the year 2022. 

  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 
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วาระที ่7 
Agenda 7 

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2565 
To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2022. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
     Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

    

วาระที ่8 
Agenda 8 

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Other matters. (if any) 

  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 
  เห็นดว้ย 

     Agreed_______________________ 
 ไม่เห็นดว้ย 
    Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained_____________________ 

 
5. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 Casting of the vote by my/our Proxy for any agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall be deemed an incorrect vote 

and is not my/our vote as the shareholder. 
 

6. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 If I/we have not indicated my/our vote in any agenda, or the indicated vote is unclear, or if the Meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, my/our proxy shall have the right to consider and cast 
votes on my/our behalf in all respects as deems appropriate. 

  
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any lawful act performed by my/our proxy in this Meeting, except in the case that my/our Proxy does not cast the votes as specified in the 
Proxy Form, shall be deemed as my/our own act in all respects. 
 
 
ลงช่ือ 
Signature 

_______________________________ 
(______________________________) 

ผูม้อบฉนัทะ 
Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 

       

ลงชื่อ 
Signature 

_______________________________ 
(______________________________) 

ผูม้อบฉนัทะ 
Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 
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หมายเหตุ: 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2.  หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
     (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.  วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 

ค. ตามแนบ 
 
Remarks: 
1. This Proxy Form C. is used only in case of shareholder whose name appears in the registration book as a foreign investor and has 

appointed a Custodian in Thailand as a custodian. 
2. Evidence which must be attached with the Proxy are:  
 (1) Power of attorney from shareholder assigning the custodian to execute the proxy on his/her behalf. 
 (2) A document confirming that the custodian has the permission to conduct the custodian business.     
3. The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of 

shares to several proxies to vote separately. 
4. For agenda relating to election of directors, the election may be for the entire group of directors or each individual director. 
5.     In case the Meeting considers any matters other than those specified above, the shareholder may mark additional statement in the regular   
        continued list attached to the Proxy Form C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข : ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form B : According to the Announcement of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

หนา้ : 6/6 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค 
Regular Continued Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) 

Authorization on Behalf of the Shareholder of The One Enterprise Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Zoom)    
 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom)   
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

วาระท่ี _____ 
Agenda     

เร่ือง :_____________________________________________________________________________________ 
Subject: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
       Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained______________________ 

  

วาระท่ี _____ 
Agenda     

เร่ือง :_____________________________________________________________________________________ 
Subject: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
       Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained______________________ 

  

วาระท่ี _____ 
Agenda     

เร่ือง :_____________________________________________________________________________________ 
Subject: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction. 

  เห็นดว้ย 
       Agreed_______________________ 

 ไม่เห็นดว้ย 
      Disagreed_______________________ 

 งดออกเสียง 
       Abstained______________________ 

  
  
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Regular Continued Proxy Form B is complete and true. 
 
 

ลงชื่อ 
Signature 

_______________________________ 
(_______________________________) 

ผูม้อบฉันทะ 
Proxy Grantor 

 ลงชื่อ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

 
 

      
ลงชื่อ 

Signature 
_______________________________ 

   (_______________________________) 
ผูม้อบฉันทะ 
Proxy Grantor 

 ลงชื่อ 
Signature 

_________________________________ 
(________________________________) 

ผูร้บัมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

 



 

วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 
                                                                                                                   Date                    Month                    Year 
 

(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................. 
I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 

สัญชาติ........................บา้นเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง...................................... 
Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น........................................................................... 
Shareholders’ Registration No. 

  โดยถือหุ้นรวมทั้งส้ิน .................................................................. หุ้น 
  Holding the total amount of shares 

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหุ้น/Shareholder  

         (..........................................................) 

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะร่วมประชุมและลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565  
                         I would like to participate the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (E-AGM) 
 f 
                                                            เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉนัทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มูลในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
 E-Mail        Please fil in the blank. 
      พ 
                                         โทรศพัทมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. วิธีการเขา้ร่วมประชุม ภำยในวนัที ่25 เมษำยน 2565 
                        Please submit the required document per an Enclosure 6. by 25 April 2022 
                 (5)  เม่ือไดรั้บการยืนยนัตวัตน บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชุมฯ ไปยงัอเีมลท่ีท่านไดร้ะบุไว ้              
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม E-AGM 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the E-AGM meeting.  

 
 

 

แบบแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
Registration form for attending the 2022 AGM via Electronic Media (E-AGM) 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 11 / Enclosure 11 
 
 



บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน)

50 อาคารจเีอม็เอม็ แกรมมีเ่พลส ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110

โทร. 02 669 9712

www.theoneenterprise.com
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