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บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)
จ ากดั                                                                         
                                             รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM 2565) 
 

 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  28 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.01 นาฬิกา ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 21                           
อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี ้จาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 คณะกรรมการบรษิัทฯ จึงมีมติอนมุตัิใหจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็น
การประชมุผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส ์โดยใชร้ะบบ Zoom โดยมี นายไพบลูย ์ด ารงชยัธรรม ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธาน
ที่ประชมุ (“ประธาน”) โดยประธานไดม้อบหมายให ้นางโสมสดุา รว่มภมูิสขุ เป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

แจ้งองคป์ระชุม  

 ผูด้  าเนินการประชุมไดส้รุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท เดอะ วัน  
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 40 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
1,079,032,303 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จ านวน 644 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,142,324,676 หุ้น ดังนั้น  
เมื่อนบัรวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมแทน มีจ านวนรวม 684 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ทั้งสิน้ 2,221,356,979 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 93.2853 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 2,381,250,000 หุ้น  
จึงถือว่าครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

เปิดการประชุม 

หลังจากผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และกล่าวเปิดการประชุม และไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชมุต่อไป 

ผู้ด  าเนินการประชุมไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) ในประเทศไทยไดข้ยายขอบเขตการแพรร่ะบาดออกไปเป็นวงกวา้งในหลายพืน้ที่ โดยที่ภาครฐัไดข้อความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนในการระมดัระวงัการจดักิจกรรมที่มีลกัษณะเป็นการรวมตวัของคนหมู่มาก รวมทัง้ อาจจดัใหม้ีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรบั
ส าหรบัการประชมุออนไลนเ์พื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ไดต้ิดตามสถานการณด์งักล่าวอย่างใกลช้ิดมาโดย
ตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุฯ รวมถึง ผูท้ี่มีส่วนรว่มในการจดัประชมุทกุฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจน
พรอ้มที่จะปฏิบตัิตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐัอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดงักล่าว ใน
การนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2565 จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 (“การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ”) ในวนัพฤหสับดีที่ 28เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(หรือที่เราเรียกกันว่า E-Meeting  / E-AGM) เท่านั้น  ซึ่งเป็นการจดัประชุมผ่านส่ือ  อิเลิกทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้บริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผูใ้หบ้ริการระบบซึ่งไดป้ระเมินตนเองกับหน่วยงานส านักงานพัฒนาธุรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ (“สพธอ.”, 
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“ETDA”) แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี ้ บริษัทฯ ได้น าส่งคู่มือ
ประกอบการใชง้านระบบ E-AGM ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุในคราวนี ้ไดร้บัทราบเป็นการล่วงหนา้แลว้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักับขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  บริษัทฯ จะท าการบนัทึกภาพถ่าย และภาพเคล่ือนไหวของการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใชใ้นการจดัท ารายงาน และการประชาสมัพนัธก์ารประชมุทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละ
ส่ือส่ิงพิมพ ์โดยภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวของการประชมุนี ้อาจปรากฏภาพของท่านที่เขา้ร่วมประชมุในครัง้นี ้แต่จะไม่มีการระบุ
รายละเอียดตัวบุคคลที่เขา้มาร่วมประชุม ทั้งนีบ้ริษัทฯ ขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะที่ไดถ้ามค าถาม รวมทัง้ชื่อ-นามสกุลกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ที่เขา้ร่วมประชุมและตอบค าถามผูถื้อหุน้ในรายงานการ
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

บริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถึงความส าคญัและสนบัสนุนแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความ
เชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดงันัน้ ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ บริษัทฯ จะค านึงถึง
สิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม
ในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ รวมทัง้เสนอวาระการประชมุล่วงหนา้ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่าน
เว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.theoneenterprise.com ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตาม 
ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชมุเขา้มายงับรษิัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รายงานผูส้อบบัญชีและงบการเงิน 
และเอกสารประกอบการประชมุ ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซตบ์รษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 30 
วนั คือตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2565 เป็นตน้มา ส าหรบัรายงานประจ าปี 2564 ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ บรษิัทฯ ไดเ้ผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 28 วนั ก่อนวนัประชมุ คือตัง้แต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกและใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและขอ้มลูประกอบการประชมุ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงกล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร ที่เขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(ผ่านระบบ Zoom) โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม  มีจ านวน 15 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วน 100% ของกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้

1. นายไพบลูย ์ ด ารงชยัธรรม ประธานกรรมการบรษิัท 
2. นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 
3. พ.ญ.ปรมาภรณ ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบรษิัท 
4. นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
5. รศ.ดร.เสาวณีย ์ ไทยรุง่โรจน ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 

  ค่าตอบแทน 
7. นายสมบรูณ ์ กิติญาณทรพัย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
8. ดร.สมฤดี ศรีจรรยา กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
9. นางดวงมณี สขุมุ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
10. นายระฟ้า ด ารงชยัธรรม กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่การตลาดกลุ่ม 

http://www.theoneenterprise.com/
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11. นายอรรณพ  เสนะสทุธิพนัธุ ์ กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่การเงินกลุ่ม 
12. นายฟ้าใหม่ ด ารงชยัธรรม กรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 
13. นางสาวฐานนัดร ์ บรรจงดี กรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 
14. นายปิยะ ซอโสตถิกลุ กรรมการบรษิัท 
15. น.พ.ตนพุล วิรุฬหการุญ กรรมการบรษิัท 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  จ านวน 6 ท่าน ดงันี ้

1. นายนิพนธ ์ ผิวเณร ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายผลิตละคร และกรรมการบรหิาร 
2. นางสมศรี  พฤทธิพนัธุ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารองคก์ร 
3. นางสายทิพย ์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท เชน้จ2์561 จ ากดั 
4. นายสถาพร พาณิชรกัษาพงศ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ ากดั 
5. นายสมโรจน ์ วสพุงศโ์สธร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท จีเอม็เอม็ มีเดยี จ ากดั (มหาชน) 
6. นายเอกชยั  เอือ้ครองธรรม กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท จีเอม็เอม็ สตดูิโอส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

ผู้บริหาร ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 1 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวสธุาสินี  บศุราพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายผลิตรายการ 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   จ านวน 2 ท่าน ดงันี ้

1. นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ ์ ผูส้อบบญัชี 
2. นายพลกฤติ  รตันพฤกษ์พนัธ ์ ผูจ้ดัการอาวโุส บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (ผูช้่วยผูส้อบบญัชี)  

โดยการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ในวนันี ้ นายพลกฤติ รตันพฤกษ์พันธ์ ท าหนา้ที่เป็น  “Inspector” ในการเป็นสักขีพยานการ
ตรวจนบัคะแนนเสียงและดแูลการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวตอ้นรบั อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุ
ไทยที่เขา้รว่มการประชมุในครัง้นี ้

หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้สรุปวิธีการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชมุส าหรบัการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ขอ้ที ่1 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 107(1) และ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 41 (1) ก าหนดว่า ในกรณี
ปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด  

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 40 ก าหนดว่า ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้ือหุน้มีคะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถืออยู่โดยถอื
ว่าหนึ่ง (1) หุน้ มีหนึ่ง (1) เสยีง  

และ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 33 ก าหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้ือหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนน
เสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้จะมีมตเิปลีย่นแปลง
เป็นอย่างอืน่ก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท...” 
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ขอ้ที ่2 การประชุมในครัง้นี ้เป็นการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพมิพบ์ตัรลงคะแนนใหก้บัผูถ้ือหุน้ และ/หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ การลงคะแนนเสยีงเพือ่เป็นมต ิแบบ E-Voting ส าหรบัการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์สามารถด าเนนิการได้
ดงันี ้ 

1) ในการลงคะแนนเสยีง ผูถ้ือหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะไปทีแ่ถบหนา้ต่าง E-Voting เพือ่ท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในเวลาทีก่ าหนด ( 1 นาท ี) เมือ่กดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะแสดงป๊อบอปั (“pop-up”) สอบถาม
อกีครัง้หนึ่งว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ใหก้ด “ตกลง” เพือ่เป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

2) การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผูถ้ือหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน  
“เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที ่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบ
จะถือว่าท่านลงคะแนนเสยีงเป็น “เห็นดว้ย” โดยทนัท ี(ใชว้ธิีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย 

3) ผูถ้ือหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ สามารเปลี่ยนการลงคะแนน โดยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ ภายในเวลาที่ก าหนด  
(1 นาท ี) แต่หากทีป่ระชมุไดปิ้ดวาระเรียบรอ้ยแลว้ ผูถ้ือหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลีย่นการ
ลงคะแนนไดอ้กี 

ส าหรับผูเ้ข้าที่ร่วมประชุม ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (“Tablet”) ขอให้ ผูถ้ือหุ ้น/ผูร้ับมอบฉันทะ  
สลบัการใช ้แอปพลิเคชั่น Zoom ไปยงัเว็บบราวเซอร์ Google Chrome (“Chrome”) เพือ่ท าการลงคะแนนที่
เมนู E-Voting 

4) เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ใหก้ลบัมายงัหนา้ต่าง E-meeting ของโปรแกรม Zoom เพือ่รบัชมภาพและ
เสยีงของการประชมุต่อ  

5) ระบบจะท าการรวบรวมคะแนนจากผูถ้ือหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ทีล่งคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผู้
ถือหุน้ทีล่งคะแนนไวเ้ป็นการล่วงหนา้ตามเอกสารการมอบฉนัทะ 

ขอ้ที ่3 ผูถ้ือหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

ขอ้ที ่4 กรณีทีผู่ถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่มาประชมุแทน ใหถ้ือว่าผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสยีง
ทีผู่ถ้ือหุน้ไดม้อบฉนัทะไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้นี ้ใหถ้ือการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผู่ถ้ือหุน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนไวใ้น
หนงัสอืมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสยีงทีใ่ชน้บัเป็นมตทิีป่ระชมุ  

ขอ้ที ่5 การออกเสยีงลงคะแนน ตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสยีงในแต่ละ
วาระได ้ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได ้ซึ่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 
ค จะใชเ้ฉพาะกรณีเป็นผูถ้ือหุน้ต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้เท่านัน้  

ขอ้ที ่6 ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูด้  าเนินการประชุมจะประกาศใหท้ีป่ระชุมทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทุกครัง้
ก่อนท าการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยการหกัคะแนนเสียงที ่“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ออก
จากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบียนเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้
ทีป่ระชมุทราบในแต่ละวาระ  

กรณีทีไ่ม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือ ไม่มีผูง้ดออกเสียง (แลว้แต่กรณี) ใหถ้ือว่าทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามทีม่ีการเสนอ
ต่อทีป่ระชมุทกุประการ 

ส าหรบัการประมวลผลและนบัคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชมุ โดยระบบคอมพิวเตอร ์เป็นดงันี ้
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- ขัน้ท่ี 1 เจา้หนา้ที่จะบนัทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุทัง้หมดเป็น “เห็นดว้ย” 

- ขัน้ท่ี 2 เจา้หนา้ที่จะหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉนัทะทัง้หมด 

- ขัน้ท่ี 3 เจา้หนา้ที่จะหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” จากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุสรุปผลการลงคะแนนของแต่ละวาระใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ 

ขอ้ที ่7 เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเป็นประโยชนสู์งสดุต่อผูเ้ขา้ประชมุโดยรวม ดงันัน้ ในทกุระเบียบ
วาระ ถา้ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการแสดงความคิดเห็น หรือมีขอ้ซกัถาม สามารถด าเนินการได ้2 วิธี คือ 1) พมิพค์วามเห็น
หรือขอ้ซกัถามในเมนู “Chat” ของระบบ Zoom  หรือ 2) ไปทีเ่มนู Participant ของระบบ Zoom และ กดปุ่ ม ยกมือ (Raise Hand) 
จากนัน้ เปิดไมค์เพือ่แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามดว้ยการสนทนา โดยขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถามขอใหม้ีใจความกระชับ ตรง
ประเด็นและเกีย่วขอ้งกบัวาระทีน่  าเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่หากผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นในเรือ่งอืน่ๆ 
นอกเหนอืจากวาระทีก่ าหนด ขอใหน้ าเสนอในวาระที ่8  เรือ่งอืน่ๆ เพราะเป็นวาระทีเ่ปิดกวา้งส าหรบัค าถามหรือความเห็นทั่วไป 

หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 รับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม เป็นผูแ้ถลงต่อที่
ประชุม โดยนายถกลเกียรติ ไดก้ล่าวสรุปภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 เหตุการณ์ที่ส  าคัญในปี 2564 และทิศ
ทางการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในอนาคต ใหท้ี่ประชมุรบัทราบโดยสรุปดงันี ้

▪ ผลประกอบการประจ าปี 2564  
ONEE มีรายไดร้วม 5,436 ลา้นบาท และก าไรสทุธิ 828 ลา้นบาท ซึ่งการเติบโตของรายได ้และก าไรสทุธิ คิดเป็น 
69% และ 31% เมื่อเทียบกบังบการเงินจากปี 2563 

▪ เหตุการณท์ีส่ าคัญในปี 2564 
• สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อการท ากิจกรรมของบรษิัท ทัง้ในเรื่อง

การถ่ายท ารายการ และจัดงานคอนเสิรต์ต่างๆ โดยมีการปรับเปล่ียนแผนการออกอากาศ และการจัด
กิจกรรมเพื่อรกัษาประโยขนส์งูสดุของบรษิัท  

• เม็ดเงินโฆษณาภาพรวมของประเทศไทยลดลง 1.7% จากปี 2563 แต่เม็ดเงินโฆษณาทางโทรทศันท์ี่มีสดัสว่น
มากที่สดุยงัมีการเติบโตเล็กนอ้ย 1.6% จากปีก่อนหนา้ 

•  20 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 ไดเ้สนอขายหุน้ครัง้แรก (IPO) ในราคา 8.50 บาท/หุน้ จ านวน 476.25 
ลา้นหุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 4,048.1 ลา้นบาท 

•  5 พฤศจิกายน 2564 เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นวนัแรก 
• 24 ธันวาคม 2564 ผูถื้อหุน้อนุมัติใหบ้ริษัทฯ โอนทุนส ารองส่วนเกินมลูค่าหุน้สามัญที่เกิดขึน้จากการเสนอ

ขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 169.19 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสม
ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ งวด 9 เดือนสิน้สุด ณ 30 กันยายน 2564 เพื่อใหบ้ริษัทฯ 
สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้มื่อบรษิัทมีก าไร 
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▪ ONEE เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรคค์อนเทนตแ์ละให้บริการสื่อและความบันเทงิแบบครบวงจร 
จากรากฐานการเป็นผูผ้ลิตและสรา้งสรรคร์ายการ (Content Creator) ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ ์ส่งผล
ให ้ONEE สามารถสรา้งสรรคค์อนเทนตเ์พื่อเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง ทัง้ช่องทางของตนเอง และ ช่องทาง
พนัธมิตร ทัง้ช่องทางออฟไลนแ์ละออนไลน ์ทัง้ในและต่างประเทศ 

 
นอกเหนือจากการใหค้วามส าคญักบัโอกาส และกลยุทธใ์นการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักับการด าเนินงาน

ดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งหมายที่จะพฒันาประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรม
องคก์รที่ดีในกลุ่มบรษิัทฯ สนบัสนุนใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหารจดัการภายในองคก์ร สรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ
หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงไดจ้ัดท านโยบายการต่อตา้นการทุจริตหรือคอรร์ปัชั่น และคู่มือการปฏิบัติงานและนโยบาย
เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไดม้ีผลบังคับใช้ และก าหนดให้ผูบ้ริหาร และพนักงานไดป้ฎิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
เครง่ครดัอีกดว้ย 

▪ ทศิทางของการด าเนินงานในอนาคต 
1) พฒันาคณุภาพและศกัยภาพการผลิต 
2) พฒันา Information Technology ส าหรบักระบวนการท างานและการบรหิารจดัการธุรกิจ 
3) Penetrate DTV business 
4) พฒันาธุรกิจบรหิารจดัการศิลปิน 
5) ขยาย Distribution channel ไปสู่ Digital Platform 
6) ขยายขอบเขตธุรกิจต่างประเทศ 
7) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการขยายไปสู่ธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

ต่อมา นายอรรณพ เสนะสทุธิพนัธุ ์(“นายอรรณพ”) ประธานเจา้หนา้ที่การเงินกลุ่ม เป็นผูแ้ถลงรายละเอียดผลการด าเนนิงาน 
รวมถึงค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ในปี 2564 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบโดยสรุปดงันี ้

▪ รายได้จากการด าเนินงานรวม 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้กิจการจากกลุ่มบรษิัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ ากัด (“GMMCH”) เขา้มาอยู่ภายในกลุ่มบริษัทฯ ท า
ใหใ้นปี 2563 บริษัทฯ จะบันทึกรบัรูร้ายได ้เดือนธันวาคม 2563 ของกลุ่ม GMMCH เขา้มารวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ เท่านัน้ 
ดงันัน้ ในปี 2564 ถือเป็นปีที่เปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางธุรกิจของกลุ่มบรษิทัฯ และมีการบนัทึกรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษิัท GMMCH ทัง้
ปี 2564 เขา้มารวมอยู่ในงบการเงินของบรษิัทฯ 
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ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวมเท่ากบั 5,346.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,220.0 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
71.0 จากปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

o รายไดจ้ากการบรกิารโฆษณาและการประชาสมัพนัธแ์ละบรกิารเวลาออกอากาศทางช่องทางโทรทศันเ์พิ่มขึน้รอ้ยละ 
55.1 จากปี 2563 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก (1) จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัทฯ ที่มีการซือ้กิจการกลุ่ม 
GMMCH เขา้มารวมกับกลุ่มบริษัทฯ จึงไดบ้ันทึกรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบริษัท GMMCH เขา้มาดว้ย (2) รายไดท้ี่เกิด
จากการที่บริษัทฯ เป็นตวัแทนทางการตลาดใหแ้ก่ช่อง GMM25 และ (3) การเติบโตของรายไดค้่าโฆษณาของบรษิัท 
วนั สามสิบเอ็ด จ ากดั ซึ่งด าเนินธุรกิจช่อง ONE31 

o รายไดจ้ากการบรหิารลิขสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 22.9 จากปี 2563 จากคา่โฆษณาช่องทางออนไลน ์และการขายลิขสิทธ์ิ
รายการต่างๆไปยงัต่างประเทศ รวมไปถึงช่องทาง OTT แพลตฟอรม์ที่เพิ่มขึน้ของทัง้บรษิัท วนั สามสิบเอด็ จ ากดั และ
ของกลุ่มจเีอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้  

o รายไดจ้ากธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 3.5 จากปี 2563จากค่าโฆษณาวิทยุของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 
จ ากดั ซึ่งรบัรูร้ายไดเ้ต็มปี 

o รายไดจ้ากธุรกิจรบัจา้งและผลิตรายการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.8  จากปี 2563 จากรายไดจ้ากการรบัจา้งผลิตรายการของ
บรษิัท เชน้จ ์2561 จ ากดั และบรษิัท จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

o รายไดจ้ากธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.4 จากปี 2563 จากจ านวนศิลปินในสงักดัที่เพิ่มขึน้ และรายไดจ้าก
การขายสินคา้จากบรษิัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ ากดั 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึน้ในปี 2564 ซึ่งท าใหภ้าครฐัออกมาตรการควบคมุ
โรค Covid 19 ในหลายๆ มาตรการ ไม่ว่าจะเป็น การหา้มชุมนมุ การหา้มจดักิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงส่งผลให้
ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่สามารถถ่ายท ารายการและละคร รวมถึง ไม่สามารถจดัคอนเสิรต์ และอีเวนทต์่างๆ ไดต้ามปกติ ท าใหร้ายได้
ของบรษิัทฯ ในปี 2564 ไม่เติบโตเท่าที่ควร 

▪ ก าไรขั้นต้น 

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ เท่ากบั 2,709.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,122.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 70.8 จากปี 2563 

▪ ก าไรจากการด าเนินงาน 

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงาน เท่ากับ 1,091.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 341.3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.5 
จากปี 2563 

▪ ก าไรสุทธิ 

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากบั 828.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 197.1 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.2 จากปี 2563 

▪ ต้นทุนขายและบริการ 

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 2,637.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,097.2 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 71.3 จากปี 2563 
โดยมีสาเหตุมาจากการรวมกิจการกับกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ (“GMMCH”) ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตเพิ่มขึน้สอดคลอ้งกับ
รายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ในทิศทางเดียวกนั 
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▪ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทฯมีค่าใชจ้่ายการขายและบริการเท่ากับ 209.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 87.5 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 71.8 
จากปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้่ายต่างๆที่เกิดขึน้จากการรวมกลุ่มกิจการกบักลุ่ม GMMCH  

▪ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 1,497.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 694.7 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 86.5 จาก
ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากจากการรวมกิจการกบักลุ่ม GMMCH  

▪ ต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯมีตน้ทนุทางการเงินเท่ากบั 128.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 41.7 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 47.9  จากปี 2563 
โดยมีสาเหตหุลกัจากภาระดอกเบีย้เงินกูจ้ากการท่ีกลุ่มบรษิัทฯ เขา้ซือ้กลุ่ม GMMCH  

▪ อัตราส่วนและตัวเลขทางการเงนิทีส่ าคัญ 

 ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ  
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ  
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 50% 49% 
อตัราก าไร EBIT 20% 23% 
อตัราก าไรสทุธิ 15% 20% 
อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.1 1.8 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.3 2.6 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ 13.0% 10.8% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  19.0% 35.4% 

 

ฐานะทางการเงนิ 

▪ สินทรัพยร์วม 
สินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เทา่กบั 9,305.5 ลา้นบาท เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เทา่กบั 7,554.5 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 1,751.0 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 23.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดอยู่ที่ 2,461.9 ลา้นบาท  

▪ หนีส้ินรวม 
หนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 2,459.9 ลา้นบาท เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 5,452.3 ลา้นบาท  
ลดลง 2,992.4 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 54.8  

เงินกูย้ืมระยะยาวรวมก่อนการระดมทุนผ่าน IPO อยู่ที่ 2,820.8 ลา้นบาท ทั้งนี ้หลังจากบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ได้
ช าระคืนเงินกูเ้ป็นจ านวน 2,200 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ไดช้ าระคืนเงินกูร้ะยะยาวทัง้สิน้จ านวน 1,062.5 ลา้น
บาท ส่งผลให ้ณ ปัจจบุนัเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลืออยู่ที่ 311.5 ลา้นบาท   

▪ ส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เทา่กบั 6,845.5 ลา้นบาท เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 2,102.2 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 4,743.3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 225.6  
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ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามขอ้สงสยั  โดยค าถามและความเห็นตา่งๆ ในวาระนี ้
ไดม้ีการบนัทึกไวต้ามเอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบันี ้

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดส้รุปว่าที่ ประชมุรบัทราบ
ผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และรบัทราบรายงานประจ าปี 2564 ตามที่ไดเ้สนอขา้งตน้  

วาระที ่2 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วนัที ่                    
31 ธนัวาคม 2564 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญ รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุง่โรจน ์(“รศ.ดร.เสาวณีย”์) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้
แถลงต่อที่ประชมุ 

รศ.ดร.เสาวณีย ์กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบปีบญัชีของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหค้วามเห็นชอบ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานของผูส้อบบญัชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มี
ขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้นตามขอ้เท็จจรงิ และไดร้บัการจดัท าตามมาตรฐานบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป โดยไดผ่้านการตรวจสอบและลงนาม
รบัรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ แลว้ คือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดง
ความเห็นว่างบการเงนิของบรษิัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดย
รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ซึ่งไดจ้ดัส่งพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้ รศ.ดร.เสาวณีย ์ไดม้อบหมายให ้นายอรรณพ เสนะสทุธิพนัธุ ์(“นายอรรณพ”) เป็นผูส้รุปสาระส าคญัของงบการเงิน
ใหท้ี่ประชมุพจิารณา สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

▪ งบก าไรขาดทุนรวม 

 

(หนว่ย : ลา้นบาท) สะสม 12 เดอืน ปี 2564 % สะสม 12 เดอืน ปี 2563 % เพิม่/(ลด)
เพิม่/(ลด) 

(รอ้ยละ)

รายไดห้ลกัรวม                                         5,347 100%                                      3,127 100%                   2,220 71%

ตน้ทุนขายและบรกิาร                                       (2,637) -49%                                    (1,540) -49%                   1,097 71%

ก าไรขัน้ตน้                                         2,710 51%                                      1,587 51%                   1,123 71%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร                                       (1,707) -32%                                       (925) -30%                      782 85%

ก าไร(ขาดทุน) กอ่นรายไดอ้ืน่ สว่น

แบง่ก าไร คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและ

ภาษี

                                        1,003 19%                                          662 21%                      341 51%

รายไดอ้ืน่                                               91 2%                                            89 3%                           3 3%

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นสว่นแบง่ก าไร 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษี
                                        1,094 20%                                          751 24%                      343 46%

สว่นแบง่ก าไรจาก บ.รว่ม                                                 0 0%                                              5 0%                         (5) -98%

EBIT                                         1,094 20%                                          756 24%                      339 45%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ                                          (129) -2%                                          (87) -3%                         42 48%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้                                          (137) -3%                                          (38) -1%                         98 259%

ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรบังวด                                             828 15%                                          631 20%                      197 31%
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▪ งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 
 

 

(หนว่ย : ลา้นบาท) ณ 31/12/2564 ณ 31/12/2563 เพิม่/(ลด)
เพิม่/(ลด) 

(รอ้ยละ)

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,462                        413                            2,049                        496%

ลกูหนีก้ารคา้ และลกูหนีอ้ ืน่ 1,145                        1,153                        (8)                               -1%

สนิคา้คงเหลอื 564                            600                            (36)                             -6%

เงนิทดรองจา่ย 35                              25                              10                              40%

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 88                              71                              17                              24%

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 4,294                        2,262                        2,033                        90%

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน

เงนิฝากทีม่ภีาระค ้าประกัน 5                                28                              (23)                             -82%

เงนิลงทนุ 12                              16                              (4)                               -25%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 807                            831                            (24)                             -3%

ตน้ทนุการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี่ 933                            1,061                        (128)                          -12%

คา่ความนยิม 1,520                        1,520                        -                                 0%

สนิทรัพย์ไม่มตีัวตนอืน่ 1,160                        1,156                        4                                0%

สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 166                            251                            (85)                             -34%

สนิทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 1                                1                                -                                 0%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 407                            429                            (22)                             -5%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 5,011                        5,293                        (282)                          -5%

รวมสนิทรพัย์ 9,305                        7,555                        1,750                        23%

(หนว่ย : ลา้นบาท) ณ 31/12/2564 ณ 31/12/2563 เพิม่/(ลด)
เพิม่/(ลด) 

(รอ้ยละ)

หนีส้นิ

หนีส้นิหมุนเวยีน

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 931                            786                            145                            18%

รายไดรั้บลว่งหนา้ 547                            419                            128                            30%

สว่นของเงนิกูย้ ืมระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ   ภายในหนึง่ปี 311                            593                            (282)                          -47%

สว่นของหนีส้นิตามสัญญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระ   ภายใน

หนึง่ปี
66                              62                              4                                6%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจา่ย 12                              9                                3                                33%

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 169                            133                            36                              27%

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 2,037                        2,001                        36                              2%

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน

เงนิกูย้ ืมระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน

หนึง่ปี
-                                 2,975                        (2,975)                       -100%

หนีส้นิตามสัญญาเชา่ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี
161                            228                            (67)                             -29%

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 193                            172                            21                              12%

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 69                              76                              (7)                               -9%

รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน 423                            3,451                        (3,027)                       -88%

รวมหนีส้นิ 2,460                        5,452                        (2,992)                       -55%
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ผู้ด  าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอื่นใด จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

ในระหว่างวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 502,800 หุน้ รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 
2,221,859,779 หุ้น คิดเป็นจ านวนผูเ้ขา้ประชมุทัง้สิน้ 686 ราย 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบปี
บญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 11.11 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,221,859,775    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 4 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 2,221,859,779    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงานปี 2564 

ผู้ด  าเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายอรรณพ น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยนายอรรณพแถลงต่อที่ประชุมว่า  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 116 และขอ้บังคับของบริษัทฯ  ขอ้ 51 ก าหนดว่า 
“บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี ้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าว 
คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนส ารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของ
บรษิัทดว้ยก็ได ้…” 

(หนว่ย : ลา้นบาท) ณ 31/12/2564 ณ 31/12/2563  เพิม่/(ลด)
เพิม่/(ลด) 

(รอ้ยละ)

สว่นของผูถ้ือหุน้

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน 4,763                        3,810                        953                            25%

      หุน้สามัญ 2,381,250,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 2 บาท

       (31 ธันวาคม 2563: หุน้สามัญ 38,100,000 หุน้  

       มูลคา่หุน้ละ 100 บาท)

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลคา่แลว้

      หุน้สามัญ 2,381,250,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 2 บาท

       (31 ธันวาคม 2563: หุน้สามัญ 38,100,000 หุน้ 4,763                        3,810                        953                            25%

       มูลคา่หุน้ละ 100 บาท)

สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 2,817                        -                                 2,817                        100%

ก าไรสะสม (734)                          (1,708)                       (974)                          -57%

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 6,845                        2,102                        4,743                        226%

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 0                                0                                (0)                               -18%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 6,846                        2,102                        4,744                        226%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 9,305                        7,555                        1,750                        23%
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ทั้งนี ้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเป็นจ านวน 
127,128,167 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้างตน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทฯ จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอัตรารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2564 คิดเป็นจ านวนเงินท่ีส ารองตามกฎหมายไวท้ัง้สิน้ 6,356,408 บาท 

ผู้ด  าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

ที่ประชมุไดพ้ิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนมุตัใิหบ้รษิัทฯ จดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในอตัรา
รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564 คิดเป็นจ านวนเงินท่ีส ารองตามกฎหมายไวท้ัง้สิน้ 6,356,408 บาท ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมตเิวลา 11.18 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,221,859,779    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 2,221,859,779    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญ นายอรรณพ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายอรรณพ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 
ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัท หลงัจากการหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล  และการจดัสรรทุนส ารอง                       
ต่าง ๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบริษัทและตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี ้โดยตอ้งไม่เกินก าไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฯ มาตรา 115 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 49 ก าหนดว่า “หา้มมิให้
จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล” 

ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 บรษิัทฯ มีก าไรสะสม (หลงัจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย) ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 185,336,920 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 
2,381,250,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 164,306,250 บาท หรือเป็นรอ้ยละ 88.65 ของก าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ 
ได ้เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสะสม (หลังจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 เป็นจ านวน 185,336,920 บาท เท่านัน้  

โดยขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นดงันี ้

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ก าไร/(ขาดทนุ) สทุธิ    (ลา้นบาท) 127.13 
ก าไร/(ขาดทนุ) สะสม*  (ลา้นบาท) 185.34 
ก าไร/(ขาดทนุ) ต่อหุน้  (บาท) 0.06 

งบการเงนิรวม 
ก าไร/(ขาดทนุ) สทุธิ    (ลา้นบาท) 828.42 
ก าไร/(ขาดทนุ) สะสม*  (ลา้นบาท) (740.63) 
ก าไร/(ขาดทนุ) ต่อหุน้  (บาท) 0.42 

อัตราเงนิปันผลจ่ายปี 2564 (บาท:หุน้) 0.069 

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 2,381.25 

คิดเป็นจ านวนเงนิปันผลจ่าย (ล้านบาท) 164.31 

อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสะสม 
ตามงบการเงินเฉพาะกจิการ (รอ้ยละ) 

88.65 

หมายเหต ุ: *ก าไร (ขาดทนุ) สะสม หลงัหลงัจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลส าหรบัผล
การด าเนินงานประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
ปี 2564 ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

ทัง้นี ้เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ในอตัรา 0.069 บาทต่อหุน้ จะจ่ายจากก าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการปี 2564 ซึ่งเป็นก าไรจากเงินปันผลจากบรษิัทย่อย แบ่งเป็น (1) เงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.025 บาท จ่ายจากก าไรจากเงินปันผล
ของบรษิัทย่อยที่ผ่านการเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดาจะไดร้บัสิทธิเครดิตภาษีในการค านวณ
ภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร และ (2) เงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.044 บาท จ่ายจากก าไรจากเงินปันผลจาก
บริษัทย่อย ที่ไม่ไดผ่้านการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจากการประกอบกิจการ เนื่องจากใช้สิทธิขาดทุนสุทธิที่มีสิทธิน ามาหักตาม
กฎหมาย ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้บัสิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวล
รษัฎากร 

ผู้ด  าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

ที่ประชมุไดพ้ิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน 2564 ในอตัรา 0.069 บาทต่อ
หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 2,381,250,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 164,306,250 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการ
รบัเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรบั
ผลการด าเนินงานปี 2564 ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 11.27 นาฬิกา) 
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ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,221,859,679    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 100 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 2,221,859,779    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 

ผู้ด  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญ นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง (“น.ส.สุวภา”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

น.ส.สวุภา แถลงต่อที่ประชมุว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 21 ซึ่งก าหนดว่า “ใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกใหเ้ป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก 
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็น  
ผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งในวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได”้ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ท าใหก้รรมการบริษัทจ านวน 15 ท่าน มี
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเท่ากัน ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 จะมีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระประจ าปี 2565 จ านวน 5 ท่าน (ปีแรก ผ่านวิธีการจบัสลาก) จากจ านวนกรรมการบรษิัททัง้หมด 15 ท่าน ประกอบดว้ยบคุคลดงันี ้

รายชื่อกรรมการทีค่รบวาระ ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

1. นายตนพุล วิรุฬหการุญ กรรมการบรษิัท (ที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร) - ไม่มี - 

2. นายปิยะ ซอโสตถกิลุ กรรมการบรษิัท (ที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร) - ไม่มี - 

3. นายระฟ้า ด ารงชยัธรรม กรรมการบรษิัท (ที่เป็นผูบ้รหิาร) • กรรมการบรหิาร 

4. นายสมบรูณ ์กิติญาณทรพัย ์ กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. นางดวงมณี สขุมุ กรรมการอิสระ • กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

น.ส.สวุภา แถลงว่าเพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  บรษิัทฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสให ้ผูถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี www.theoneenterprise.com ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 แต่
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเขา้มายงับรษิัทฯ  

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้
กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม  ขอบเขตของบทบาท และความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีครบวาระ
แต่ละท่าน โดยค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ  ภายใตน้โยบาย หลักเกณฑ ์และกระบวนการสรรหากรรมการของ

http://www.theoneenterprise.com/
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บริษัทฯ  จึงไดม้ีความเห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 ท่าน (1) นายตนุพล วิรุฬหการุญ (2)                  
นายปิยะ ซอโสตถิกุล (3) นายระฟ้า ด ารงชยัธรรม (4) นายสมบูรณ ์กิติญาณทรพัย ์และ (5) นางดวงมณี สขุุม สมควรที่จะไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ  ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดัฯ 
และหน่วยงานก ากับดูแลก าหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  ทั้งยังเป็นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ รวมทัง้ มีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยัทศันท์ี่กวา้งไกล  สามารถปฏิบตัิงานใน
ฐานะกรรมการไดเ้ป็นอย่างดี  มีส่วนเกือ้กูลและใหก้ารสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อใหเ้กิดประโยชนก์ับ  บริษัทฯ 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี  

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้กรรมการ ล าดับที่  (4) นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ และล าดับที่  (5)                  
นางดวงมณี สุขุม เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับนิยามกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทัง้ 2 ท่านจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ และนายสมบูรณ ์กิติญาณทรพัย ์ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ ไดม้ีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย  หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษัท  มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นอย่างดี  
และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางที่เก่ียวขอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ  

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียทัง้  5  ท่านที่ครบวาระ) จึงไดก้ลั่นกรองและพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีว้่า มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บรษิัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ขา้งตน้ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาแต่งตัง้บคุคลทัง้ 5 
ท่านไดแ้ก่ (1) นายตนุพล วิรุฬหการุญ (2) นายปิยะ ซอโสตถิกุล (3) นายระฟ้า ด ารงชยัธรรม (4) นายสมบูรณ ์กิติญาณทรพัย ์และ  
(5) นางดวงมณี สุขุม เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  โดยประวตัิและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าวและนิยาม
กรรมการอิสระ ไดป้รากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3.1 – -3.6  ซึ่งบรษิัทฯ ที่ไดจ้ดัส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

น.ส.สวุภา ไดแ้จง้ว่าเพื่อใหท้ี่ประชมุไดอ้อกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก จึงขอเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากวาระทัง้ 5 
ท่าน ไดแ้ก่ นายตนุพล วิรุฬหการุญ นายปิยะ ซอโสตถิกุล  นายระฟ้า ด ารงชยัธรรม นายสมบูรณ ์กิติญาณทรพัย ์และ นางดวงมณี 
สขุุม ออกจากหอ้งประชุมทางส่ืออิเล็กทรอนิกสน์ี ้เป็นการชั่วคราว และเชิญกลบัเขา้มาอีกครัง้ เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้สรจ็
สิน้แลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  การลงคะแนน
เสียงนี ้จะใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประชุมในครัง้นี ้เป็นการประชมุ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และตอ้งลงคะแนนแบบ E-Voting ซึ่งไม่มีการจัดท าบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของ “โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปีของบริษัทจดทะเบียน”  
ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ในเรื่องการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทกุรายที่เขา้ประชมุและ
ลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  ในวาระนีไ้ด ้

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ผู้ด  าเนินการประชุมไดเ้ชิญให้กรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมห้องประชุมส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึง
ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ  
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ที่ประชุมไดพ้ิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายตนุพล วิรุฬหการุญ  
(2) นายปิยะ ซอโสตถิกุล (3) นายระฟ้า ด ารงชัยธรรม (4) นายสมบูรณ ์กิติญาณทรพัย์ และ (5) นางดวงมณี สุขุม กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 11.41 นาฬิกา) 

ท่านที ่1:  นายตนุพล วิรุฬหการุญ  กรรมการบริษัท (ทีไ่มเ่ป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,221,859,775    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 4 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 2,221,859,779    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

ท่านที ่2: นายปิยะ ซอโสตถิกุล  กรรมการบริษัท (ทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,221,859,775    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 4 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 2,221,859,779    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

ท่านที ่3: นายระฟ้า ด ารงชัยธรรม กรรมการบริษัท (ทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,221,859,775    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 4 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 2,221,859,779    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

ท่านที ่4: นายสมบูรณ ์กิติญาณทรัพย ์ กรรมการอิสระ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,221,859,775    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 4 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 2,221,859,779    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 
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 ท่านที ่5: นางดวงมณี สุขุม  กรรมการอิสระ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,221,859,775    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 4 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 2,221,859,779    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะะกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชมุเรียนเชิญ นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง (“น.ส.สวุภา”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น
ผูช้ีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดย น.ส.สวุภา แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการน าเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณาเรื่อง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ บทบาท ความรบัผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชนท์ี่ไดร้บัจากกรรมการรวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ
ของบรษิัทฯ พรอ้มกบัไดเ้ปรียบเทียบอา้งอิงกบับรษิัทอื่นที่อยู่ในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกันและลกัษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ไดม้ี
การน าผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 ที่จดัท าโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบดว้ย จึงมีความเห็นพอ้งตอ้งกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ที่ใชใ้นการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดังที่กล่าวแลว้  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใกลเ้คียงกับค่าเฉล่ีย
โดยรวมของตลาด  

คณะกรรมการบริษัทโดยการน าเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ พิจารณา
อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2565 รวมเป็นจ านวนเงิน 15,880,000 บาท 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้ (ตามการเขา้ร่วมประชุมจริงต่อครัง้) และบ าเหน็จประจ าปี ตามหลกัเกณฑแ์ละ
รายละเอียดดงันี ้

▪ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ผ่านการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษทั) ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบรษิัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการบรหิาร 

▪ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 จะประกอบด้วย 
1. ค่าตอบแทนประจ า (จะถกูก าหนดเป็นอตัราคงที่) 

2. เบีย้ประชมุ (จะถกูก าหนดเป็นอตัราคงที่) 

3. ค่าบ าเหน็จประจ าปี 

▪ พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 เป็นดังนี ้
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(ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 ใหแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในวงเงินรวม
ทั้งสิน้ไม่เกิน 15,880,000 บาท โดยค่าตอบแทนประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้   
(ตามการเขา้ร่วมประชุมจริงต่อครัง้) และบ าเหน็จประจ าปี เป็นวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (จดัสรรตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว)้ 

 (หน่วย : บาท / ปี) 

คณะ ปี 2565 (ทีเ่สนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิัท 

รวมคา่ตอบแทนที่เสนอขออนมุตัิ
จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 15,880,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนที่จา่ยทัง้สิน้ไม่
เกิน 11,000,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบ 

คณะกรรมการบรหิาร 

(ข)  ค่าตอบแทนทีมิ่ใช่ตัวเงนิ / สิทธิประโยชนอ์ื่น 

 - ไม่มี - 

1)  หลักเกณฑก์ารจดัสรรค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอยีดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจ าเดือน ที่จ่ายใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท ใหจ้่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษิัท 30,000 30,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบรษิัท ที่เขา้รว่มประชมุ) โดยมอีตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ต าแหน่ง 
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 

• บ าเหน็จประจ าปี 

เห็นสมควรก าหนดวงเงินส าหรับการจัดสรรบ าเหน็จประจ าปี 2565 ไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็น
วงเงินท่ีรวมอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 จ านวน 15,880,000 
บาทแลว้ ทัง้นี ้การจ่ายบ าเหน็จประจ าปี 2565 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและกรรมการ
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ชุดย่อยประจ าปี 2565 ส่วนที่เหลือ หลังจากหักดว้ยจ านวนเงินค่าตอบแทนประจ าเดือนและค่าเบีย้ประชุม
ทัง้หมดที่จ่ายใหก้บักรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยแลว้ 

ทัง้นี ้ก าหนดหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจัดสรรบ าเหน็จประจ าปี 2565 เป็นดังนี ้

1. มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรบ าเหน็จประจ าปี 2565 
2. ก าหนดให้จ่ายค่าบ าเหน็จประจ าปี 2565 ไว้ที่ไม่เกิน 0.15% ของรายไดร้วม ตามงบการเงินประจ าปี 

2565 โดยก าหนดจ่ายบ าเหน็จปี 2565 ตอ้งไม่เกินวงเงิน 10 ลา้นบาท 
3. ผลประกอบการของกลุ่มบรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งมีผลประกอบการเป็นผล

ก าไร 
4. ก าหนดจ่ายบ าเหน็จใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทเท่านัน้ โดยการจดัสรรบ าเหน็จจะจดัสรรตามจ านวนครัง้ที่

เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเท่านัน้ โดยประธานบรษิัทจะไดร้บัค่าบ าเหน็จเป็น 1.5 เท่า ส่วนกรรมการ
ท่านอื่นๆ ไดร้บั 1 เท่า 

2)  หลักเกณฑก์ารจดัสรรค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อย 

เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย ที่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจ าเดือน : ก าหนดใหจ้า่ยกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยทกุเดือน ซึง่มีอตัราการจ่าย
ดงันี ้

คณะ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 

• ค่าเบีย้ประชุม : จ่ายใหแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ
กรรมการบรหิาร ท่ีเขา้รว่มประชมุ โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 

ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 15,000 15,000 

กรรมการสรรหาฯ 15,000 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบรหิาร 10,000 10,000 

กรรมการบรหิาร (ที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 10,000 10,000 

กรรมการบรหิาร (ที่เป็นผูบ้รหิาร) -ไม่จ่าย- -ไม่จ่าย- 
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• ค่าตอบแทนทีมิ่ใชต่วัเงนิ / สทิธิประโยชนอ์ืน่ :  

- ไม่มี - 

  ผู้ด  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามราย  
ละเอียดอื่นใด จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพ้ิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 
2565 ใหแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร 
ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 15,880,000 บาท โดยค่าตอบแทนประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้ (ตามการเขา้
ร่วมประชุมจริงต่อครัง้) และบ าเหน็จประจ าปี (จดัสรรตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว)้  ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง
มากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้  (ปิดลงมติเวลา 11.52 
นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,221,859,775    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 4 0.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 2,221,859,779    100.0000 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชมุ ไดเ้รียนเชิญ รศ.ดร.เสาวณีย ์เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

 รศ.ดร.เสาวณีย ์ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 57 
ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.75/2561 (ฉบบัท่ี 14) เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์ที่ก าหนดเก่ียวกบัเรื่องการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี สรุปประเด็นส าคญัไดด้งันี ้ “ใหบ้รษิัทที่ออก
หลักทรพัยซ์ึ่งมีหุน้เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์แห่งประเทศไทยจัดใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี ในกรณีที่ผูส้อบ
บญัชีรายใดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้เจ็ดรอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนั
หรือไม่ โดยบรษิัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั” นัน้ 

 ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้ิจารณากลั่นกรองการเลือกผูส้อบบญัชีแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ  พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี  สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 เนื่องจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบริษัทในเครือมาตัง้แต่ปี 2556 (รวม 
9 ปี) มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระในการท างาน และมีผลงานในการปฏิบัติหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีไดเ้ป็นที่น่าพอใจ
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เสมอมา ทั้งนี ้ก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการสอบทาน  ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิัทฯ : 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501 หรือ 

       (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2559 - 2564 รวม 6 ปี)  

(2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4958 หรือ   

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2556-2558 รวม 3 ปี) 

(3) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5238 
 (ยงัไมเ่คยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ  
อีวาย ท าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได ้ซึ่งผูส้อบบัญชีผูล้งนาม
ตรวจสอบหรือสอบทานท่ีเสนอขา้งตน้มิไดม้ีความสมัพนัธ ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ  บรษิัทย่อย  ผูบ้รหิาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

นอกจากนีแ้ลว้ผูส้อบบญัชีของ อีวาย ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย มีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ: 

(1) นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501 หรือ 
(2) นายกฤษดา เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4958 หรือ 
(3)  นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5238 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

 คณะกรรมการบรษิัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาดว้ยความรอบคอบแลว้ เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท (หน่ึงลา้นสองแสน
บาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบญัชีในปี 2564 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีที่อาจเพิ่มขึน้จากการควบรวมกิจการ, การขยาย/เปล่ียนธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปล่ียนนโยบาย /มาตรฐานการบญัชี))  โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชี
ดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแลว้เมื่อเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอื่นที่เสนอมายงับรษิัทฯ   

โดยขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ในปี 2565 กบัปี 2564 เป็นดงันี ้  
  (หน่วย: บาท) 

บริษัท 
ค่าสอบบัญช ี

ปี 2565  
(ทีเ่สนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 
คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี
ปี 2564 

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

-  ค่าบรกิารอื่น (Non-audit services fee) -ไม่มี- - 3,150,000 * 

หมายเหตุ :  
* ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ มีการรบับริการอื่น (non-audit services fee) จาก อีวาย คือ การปฏิบตัิงานที่ใหค้วามเชื่อมั่นเพื่อรายงาน
ต่อการรวบรวมขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนที่รวมอยู่ในหนงัสือชีช้วน 
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ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามขอ้สงสัย 

ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน
ดงันี ้ (ปิดลงมติเวลา 11.59 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,220,630,575   99.9447 

ไม่เห็นดว้ย 1,229,200 0.0553 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 2,221,859,775   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 4 - 

วาระที ่8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นใหท้ี่ประชมุพิจารณา เพื่อใหสิ้ทธิผู้
ถือหุน้ตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  แต่ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากวาระที่
ก าหนดในหนงัสือนดัประชมุ (ส าหรบัค าถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ไดม้ีการบนัทึกไวต้ามเอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบันี)้ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชมุ  

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่ไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในครัง้นี ้และใหก้ารสนบัสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีท าให้
วาระต่างๆ ท่ีน าเสนอในวนันีผ่้านไปไดด้ว้ยดี จากนัน้จึงกล่าวปิดการประชมุ 

  
ปิดประชุมเวลา : 12.11 นาฬิกา 

 

 ลงชื่อ ………-นายไพบูลย์ ด ารงชยัธรรม-……….. ประธานท่ีประชมุ 
                                                                (นายไพบลูย ์ด ารงชยัธรรม) 
 

                 ลงชื่อ ……-นางสาวณฐัธกานต ์จิตตณิพฒัน์-…… เลขานกุารบรษิัท / ผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 
                                                             (นางสาวณฐัธกานต ์จิตติณพฒัน)์ 
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สรุปประเด็นค าถามและค าชีแ้จง 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่28 เมษายน 2565  
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) 

 
        
วาระที ่1 รับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจ าปี 2564 

1. นายกีรดิษฐ ์ศรลัมพ ์ผู้ถือหุ้นทีส่่งค าถามล่วงหน้า สอบถามดงันี ้

▪ ในไตรมาสแรกของปี 2565 บรษิัทฯ ไดม้ีการด าเนินธุรกิจเสรมิจากบรษิัทแม่ อย่างไรบา้ง 

▪ ผลงานในตน้ปี 2565 ของบรษิัทฯ มีอะไรที่น่าจบัตามองเป็นพิเศษบา้ง 

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชีแ้จงดังนี ้

▪ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไม่ไดถู้กควบคุมจากบริษัทแห่งอื่นแต่อย่างใด ทาง 
บริษัทฯ จึงไม่มีบริษัทแม่ โดยบริษัทฯ ท าธุรกิจโฮลดิง้ คอมพานี (“Holding Company”) จึงมีการท างานร่วมกับ
บริษัทในเครือที่หลากหลายมากๆ ยกตวัอย่างเช่น (1) การดูแลเรื่องการจดัผงัรายการใหก้ับช่อง ONE31 ที่ด  าเนิน
ธุรกิจโดย บจก.วนั สามสิบเอ็ด (2) การบริหารจดัการดา้นการตลาดใหก้บัช่อง GMM25 (3) การจดัผงัรายการของ
ช่อง ONE31 ให้เข้ากับคอนเทนต์ที่บริษัทในเครือ ได้แก่  บจก.เช้นจ์2561 (“Change”) บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี  
(“GMMTV”) และ บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (“GMM Studios”) ผลิตออกมา และ (4) การดูแล
และวางแผนการท างานใหแ้ก่ศิลปิน และนักแสดงในเครือใหเ้หมาะสมกับผงัรายการและคอนเทนตท์ี่กลุ่มบริษัท
ผลิตออกมา เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายที่มากขึน้ 

อีกทัง้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการท างานร่วมกับ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (“แกรมมี่”) ซึ่งมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบรษิัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ยกตวัอย่างเชน่ แกรมมี่มีการท าเพลงประกอบละครใหก้บักลุ่มบรษิัทฯ รวมถงึ 
มีศิลปินของแกรมมี่ ที่ไดร้ว่มงานกบักลุ่มบรษิัทฯ เป็นตน้ 

▪ ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ จะมีผลงานออกมาอย่างมากมาย โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 นี ้ช่อง ONE31 จะมี
การออกอากาศละครฟอรม์ยกัษ์ เรื่อง “ใตห้ลา้” น าแสดงโดย คณุต่อ ธนภพ ซึ่งเป็นผลงานของผูก้  ากบัคนเดยีวกบัที่
ก ากับละครเรื่อง “วันทอง” และผูเ้ขียนบทคนเดียวกับที่เขียนบทละครเรื่อง “ใบไมท้ี่ปลิดปลิว” ซึ่งคาดว่าจะเป็น
ละครที่น่าจบัตามอง และน่าไดร้บัความนบันิยมจากผูช้มเป็นอย่างมาก 

โดย นายสถาพร พาณิชรักษาพงศ์ (“นายสถาพร”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ ากัด 
(“GMMTV”) ไดก้ล่าวเสรมิว่าคอนเทนตข์อง GMMTV ที่น่าติดตามในปี 2565 โดยมีศิลปินในเครือรว่มน าแสดงดว้ย 
คือเรื่อง “Devil Sister แอ๊บรา้ยใหน้ายไม่รกั” ซึ่งมีนกัแสดงน า คือ มิน พีชญา รว่มแสดงกบัศิลปินของ GMMTV คือ 
วิน เมธวิน ซึ่งเป็นซีรีสท์ี่ออกอากาศอยู่ในขณะนี ้และในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 จะมีซีรีสเ์รื่อง “คืนนบัดาว” ซึ่งมี
นกัแสดงน า คือ ใหม่ ดาวิกา รว่มแสดงกบั ไบรท์ วชิรวิชญ ์

นางสายทิพย ์มนตรีกลุ ณ อยธุยา (“นางสายทิพย”์) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท เชน้จ2์561 จ ากดั (“Change”) 
ไดก้ล่าวเสรมิว่า ส าหรบัผลงานในปี 2565 ของ Change คือ ละครเรื่อง “โฉมโฉด” ซึ่งเป็นการท างานรว่มกนัระหวา่ง 
Change และ AIS Play โดยจะเริ่มออกอากาศช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 นี ้ที่ช่อง ONE31 ทั้งนี ้Change 
ก าลังผลิตละครอยู่อีกหลายเรื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีผลงานทยอยออกมาให้ผู้ชมไดร้ับชมกันในช่องทีวีดิจิทัลและ
แพลตฟอรม์ต่างๆ ในช่วงกลางปี ไปจนถึงปลายปี 2565 นี ้
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นายเอกชยั เอือ้ครองธรรม (“นายเอกชยั”) กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
(“GMM Studios”) กล่าวเสริมว่าภายในปีนีท้าง GMM Studios จะมีผลงาน Original Content ใหม่ ซึ่งเป็นการ
ท างานร่วมกับแพลตฟอรม์ระดับสากล โดยมีเป้าหมายที่จะให้ไดร้ับชมไปทั่วโลก รวมถึง GMM Studio ก็ยังม ี
โปรเจกตผ์ลิตคอนเทนต ์ที่จะท างานรว่มกบัแพลตฟอรม์ระดบัสากลอื่นๆ อีกอยู่เช่นกนั ทัง้นี ้ตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์
2565 ที่ผ่านมา เป็นครัง้แรกที่ตวัเลขผูร้บัชมซีรีสท์ี่ไม่ใช่ภาษาองักฤษ สงูกว่าซีรีสท์ี่เป็นภาษาองักฤษ จึงเห็นไดว้่า
ผูค้นเริ่มเปิดใจใหก้ับซีรีสท์ี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ท าใหค้อนเทนตข์องไทยเป็นที่ตอ้งการของแพลตฟอรม์ระดบัสากล
มากขึน้ 

นายระฟ้า ด ารงชยัธรรม (“นายระฟ้า”) ประธานเจา้หนา้ที่การตลาดกลุ่ม กล่าวเสริมว่า ขณะนี ้แอพพลิเคชั่นวนัดี 
(“App. oneD”) ของบริษัทฯ ยงัอยู่ในช่วงของการเปิดใหใ้ชบ้ริการอย่างไม่เป็นทางการ (“soft launch”) ทัง้นี ้จะมี
การเปิดตวัเพื่อใหใ้ชบ้รกิาร App. oneD อย่างเป็นทางการในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 นี ้ซึ่งใน App. oneD จะการ
รวมคอนเทนต ์ที่ผลิตโดยคนไทยที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย และจะมีคอนเทนตพ์ิเศษ (“Content Exclusivity”) จาก
ละครช่วง 2 ทุ่มของช่อง ONE31 มาอยู่ใน App. oneD เป็นเรื่องแรก คือ เรื่อง “ใตห้ลา้” อย่างไรก็ตาม ในช่วง  
1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า App. oneD ไดร้บัการตอบรบัที่ดี จากการท่ีมียอดดาวโหลดใช ้App. oneD ที่เพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2565 ยอดการดาวโหลดใช้ App oneD ก็จะยังคงเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งฝ่าย
การตลาดของบรษิัทฯ ก็เตรียมที่ออกแผนการตลาดอย่างเต็มที่ดว้ยเช่นกนั 

นายนิพนธ์ ผิวเณร (“นายนิพนธ์”) ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายผลิตละคร กล่าวเสริมว่า ส าหรบั บจก.วัน สามสิเอ็ด 
(“ONE31) ก็จะมีโครงการผลิตละครอยู่หลายเรื่อง แต่ยงัเป็นความลบัทางธุรกิจ จึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อละคร
ไดใ้นขณะนี ้ทัง้นี ้การสรา้ง Branding ของละครช่อง ONE31 จะเป็นแนวละครที่สรา้งมาเพื่อใหต้รงกบัความชอบ
และเป็นละครที่ก่อให้เกิดความสามารถในการดึงดูดและสรา้งการมีส่วนร่วม (“Soft Power”) ของผู้ชมในยุค
ปัจจบุนั  

2. นายจตุพร แสงจันทร ์ผู้ถือหุ้นทีส่่งค าถามล่วงหน้า สอบถามดงันี ้

▪ บริษัท มีมิติ จ ากัด (“มีมิติ”) ยงัอยู่ร่วมทุนกับ บมจ. เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์หรือไม่ ถา้ยงัร่วมทุนกนัอยู่ มีมิติจะมี
โอกาสท ารายการโทรทศันต์ามช่อง GMM25 และช่อง ONE31 หรือไม่ 

▪ การออกรายการของศิลปินในเครือจีเอ็มเอ็ม ทีวี (“GMMTV”) ตามช่องในเครือช่อง ONEE มีแผนการท างานเป็น
อย่างไรบา้ง เนื่องจากเห็นว่า ในปัจจุบัน มีศิลปินในเครือไปออกรายการช่องต่างๆ นอกเครือมากกว่าเครือช่อง 
ONEE 

▪ มีความเป็นไปไดห้รือไม่ ที่จะมีรายการข่าวที่มีนกัอ่านข่าวที่เคยโด่งดงัในอดีต มาเล่าข่าวหรือสรุปข่าวใหค้นรุน่หลงัฟัง 

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชีแ้จงดงันี ้

▪ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการถือหุน้ใน มีมิติ อยู่ในสดัส่วน 25% และยงัมีคงมี
โอกาสที่ช่อง ONE31 หรือ ช่อง GMM25 จะไดร้่วมท ารายการกับมีมิติอยู่ ทัง้นี ้ในเร็วๆ นี ้ก็จะมีรายการของ มีมิติ 
มาออกอากาศในช่อง ONE31 

▪ บริษัทฯ เห็นว่าในการที่ ศิลปิน จะโด่งดัง และประสบความส าเร็จได้นั้น ศิลปินควรจะตอ้งมีช่องทางในการออก
รายการหรือออกอากาศใหไ้ดม้ากที่สดุ ดงันัน้ ในการท่ีศิลปินในเครือของบรษิัทฯ ไปออกรายการต่างๆ นอกเครือ จึง
ถือว่าเป็นส่ิงที่ดีและเป็นประโยชน ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารจดัการศิลปิน ใหไ้ปอย่างเหมาะสม โดยในการจดั
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ตารางการออกรายการต่างๆ ของศิลปิน ก็จะตอ้งพิจารณาเรื่องตารางการท างานของศิลปินใหต้อ้งจดัตารางใหต้รง
กับเวลาการท างานของแต่ละรายการนัน้ ๆ ดว้ยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดม้ีการวางแผนบริหารจดัการให้
ศิลปินในเครือ อย่างศิลปินของ GMMTV มาออกรายการในช่องทีวีในเครือ ONEE อย่างแน่นอน 

▪ ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ที่ไดแ้นะน าไอเดียเรื่องจดัท ารายการข่าวที่มีนกัอ่านข่าวที่เคยโด่งดงัในอดีตมาเล่าข่าวหรือ
สรุปข่าวใหค้นรุน่หลงัฟัง ซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่ดี แมว้่าบรษิัทฯ มีนโยบายในการท าธุรกิจคือสรา้งคอนเทนตใ์หแ้ก่คน
ยุคปัจจุบนั แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ใหค้วามส าคญัรากฐาน ประวตัิศาสตร ์และส่ิงที่เคยเกิดขึน้แลว้ในอดีต  
เพราะเห็นว่าส่ิงที่เคยเกิดขึน้ในอดีต ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบนั ดงันัน้ ส่ิงที่ผูค้นจะตอ้งเรียนรูจ้าก
ประวตัิศาสตรห์รือข่าวที่เคยเกิดขึน้แลว้ในอดีตจึงเป็นส่ิงที่ส  าคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าค าแนะน าจากท่านผูถื้อหุน้
เรื่องการท ารายการข่าวดงักล่าว กลบัไปศกึษาในรายละเอียดต่อไป 

3. นายธีรภัทร นิคมานนท ์ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

▪ การขายคอนเทนตอ์อนไลนข์องบรษิัทฯ ใหก้บัแพลตฟอรม์ อา้ยฉีอี ้(“iQiyi”) จะเป็นการขายคอนเทนต ์หรือการเช่า
คอนเทนต ์หรือการขายโฆษณา หรือรูปแบบอื่นใด  เนื่องจากพบว่า เมื่อมีการใชแ้อพพลิเคชั่นของบริษัทฯ อย่าง 
ONE31 เพื่อเข้ารับชมซีรีส์ เรื่อง “เป็นต่อ” แต่ปรากฎว่ามีโลโก้ iQiyi ปรากฎอยู่บนซีรีส์ เรื่อง “เป็นต่อ” ใน
แอพพลิเคชั่น ONE31 

นายระฟ้า ด ารงชัยธรรม ชีแ้จงดงันี ้

▪ โดยปกติแลว้ การผลิตคอนเทนตข์องบริษัทฯ ใหแ้ก่ลกูคา้ที่เป็น OTT Partner จะเป็นในรูปแบบการใหเ้ช่าลิขสิทธ์ิ 
โดยจะมีระยะเวลาก าหนดไว ้ยกตวัอย่างเช่น Exclusive license 1 เดือน หรือ Exclusive license 1 ปี เป็นตน้ โดย
เมื่อหมดอายสุญัญาการเช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบรษิัทฯ แลว้ คอนเทนตเ์หล่านัน้ ก็จะกลบัมาอยู่ในแอพพลิเคชั่น
ของบริษัทฯ อย่าง oneD หรือกลับไปอยู่ในโซเชียลมีเดียที่บริษัทฯ เป็นผูดู้แลอยู่ อย่าง Youtube หรือ Facebook 
ต่อไป  

ทั้งนี ้ในการบริหารแอพพลิเคชั่น ONE31 ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเดิมของบริษัทฯ จะเป็นลักษณะเกตเวย ์คือจะ
เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ เขา้ดว้ยกัน ท าใหผู้ท้ี่เขา้มารบัชมคอนเทนตใ์นแอพพลิเคชั่น ONE31 จะสามารถเขา้ถึงได้
ทกุคอนเทนต ์แต่ตวัแอพพลิเคชั่น ONE31 กจ็ะมีการ embedded หรือการส่งคนดไูปสู่พารท์เนอรแ์พลตฟอรม์ต่อ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการเปล่ียนแอพพลิเคชั่นเดิมจาก ONE31 ไปเป็นแอพพลิเคชั่นใหม่ คือ oneD ในวนัที่  
2 พฤษภาคม 2565 นี ้ซึ่งจะมีคอนเทนตข์องบรษิัทฯ อย่างครบถว้น รวมถึงมีซีรีส ์“เป็นต่อ” ครบทกุตอนดว้ยเช่นกนั 
อย่างไรก็ตาม จากแอพพลิเคชั่น ONE31 เดิมที่มีการดาวโหลดไปแลว้ 8 ลา้นครัง้ บรษิัทฯ ก็จะพยายามสรา้งใหผู้ท้ี่
เคยดาวโหลดแอพพลิเคชั่นเดิม กลบัมาดาวโหลดแอพพลิชั่นใหม่อย่าง oneD ดว้ยเช่นกนั 

วาระที ่8  เร่ืองอื่นๆ 

4. นายปิยะพงษ ์ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

▪ ในปี 2564 มียอดดาวโหลดแอพพลิเคชั่น GMMTV และ oneD ก่ีลา้นราย และคาดว่าในปี 2565 นีจ้ะมียอดดาว
โหลดก่ีลา้นราย 

▪ จากการที่รฐับาลไทย และศูนยบ์ริหารสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“ศบค.”) ผ่อน
คลายมาตรการโดยอนุญาตใหถ้่ายท าละครและรายการโทรทศันท์ี่ออกอากาศในช่อง GMM25 และช่อง ONE31 
ไดแ้ลว้นั้น จะท าใหม้ีละครเรื่องใหม่ และรายการโทรทัศนร์ายการใหม่มาออกอากาศในช่อง GMM25 และช่อง 
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ONE31 ในปี 2565 นี ้เพิ่มขึน้หรือลดลงเท่าใด และขอสอบถามว่าบรษิัทฯ คาดว่ายอดเรตติง้ของละคร และรายการ
โทรทศันจ์ะไดร้บัความนิยมอย่างไรบา้ง 

นายระฟ้า ด ารงชัยธรรม ชีแ้จงดงันี ้

▪ ส าหรบัแอพพลิเคชั่น GMMTV ตัง้แต่เปิดตวั จึงถึงปัจจบุนั มียอดดาวโหลดแลว้ประมาณ 1.5 ลา้นครัง้ และส าหรบั
แอพพลิเคชั่น oneD ที่เพิ่งจะเปิดใหใ้ชบ้ริการอย่างไม่เป็นทางการ (“soft launch”) เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2565 จึง
ไม่ควรเปรียบเทียบยอดดาวโหลดของทัง้ 2 แอพพลิเคชั่นแต่อย่างใด แต่ควรเปรียบเทียบกบัแอพพลิเคชั่น ONE31 
(แอพพลิเคชั่นเดิม) ท่ีมียอดดาวโหลดไปแลว้ 8 ลา้นครัง้ นบัตัง้แต่มีการเปิดใชง้านมาจนถึงปัจจบุนั 

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชีแ้จงดงันี ้

▪ ส าหรบัระยะเวลา (“Time Slot”) การออกอากาศรายการและละครในช่อง ONE31 และ GMM25 ในปี 2565 ยงัคง
เท่ากับปี 2564 แต่จากการที่รฐับาลไทย และ ศบค. ผ่อนคลายมาตรการโดยอนุญาตใหถ้่ายท าละครและรายการ
โทรทัศน์ไดแ้ลว้นั้น ท าให้บริษัทฯ สามารถเริ่มถ่ายท าไดแ้ลว้ในปี 2565 นี ้หลังจากที่มีการหยุดถ่ายท าไปเป็น
ระยะเวลา 5 เดือน จึง ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ จะมีละครเรื่องใหม่ๆ ออกมามากขึน้ ในขณะเดียวกันช่อง 
ONE31 จะมีการเพิ่ม Time Slot ส าหรบัการออกอากาศละครมากขึน้ คือช่วงเวลา 19.00 น. ของวนัศกุร ์ท าใหจ้าก
เดิมช่วงเวลา 19.00 น.ออกอากาศละครเพียง 4 วัน คือวันจันทร ์ถึง วันพฤหัสบดี เป็นการออกอากาศละครช่วง 
19.00 น. ถึง 5 วนั คือ วนัจนัทร ์ถึงวนัศกุร ์ซึ่งจะส่งผลใหเ้รตติง้ของช่อง ONE31 สงูขึน้ดว้ย 

5. นายวิทยา พลน ้าเทีย่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

▪ ธุรกิจละครเวที จะกลบัมาเปิดแสดงไดใ้นช่วงใด 

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชีแ้จงดงันี ้

▪ ขอชีแ้จงว่าธุรกิจละครเวที ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากภาครฐัอนุญาตใหส้ามารถ
จดัแสดงได ้ประกอบกบัไม่มีการแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 แลว้ ก็อาจท าจะเปิดการแสดงละครเวทีในช่วงกลาง
ปี ถึงปลายปี 2565 นี ้

6. น.ส.ราตรี วิศิษฏสุ์รวงศ ์รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดงันี ้

▪ ภาวะเงินเฟ้อ และราคาน า้มนัแพง ไดส่้งผลกระทบกบัผลประกอบการของบรษิัทฯ หรือไม่ อย่างไร 

นายระฟ้า ด ารงชัยธรรม ชีแ้จงดงันี ้

▪ ภาวะเงินเฟ้อ อาจจะส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการโฆษณาในช่องทีวี แต่ยงัขณะนีย้งัไม่เห็นภาพที่ชดัเจนมากนกั
ในขณะนี ้แต่ผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อรายไดจ้ากการโฆษณาในช่องทีวีของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 
และอาจจะส่งผลไปถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 คือผลกระทบที่มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  
ที่ยงัคงมีอยู่จนถึงปัจจบุนันี ้


