บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2565)
ประชุ ม เมื่ อ วัน พฤหั ส บดี ท่ี 28 เมษายน 2565 เริ่ ม ประชุ ม เวลา 10.01 นาฬิ ก า ถ่ า ยทอดสด ณ ห้อ งประชุ ม ชั้ น 21
อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี ้ จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมตั ิให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เป็ น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom โดยมี นายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธาน
ที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุดา ร่วมภูมิสขุ เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
แจ้งองค์ประชุม
ผูด้ าเนินการประชุมได้สรุ ปจานวนผูเ้ ข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท เดอะ วัน
เอ็ น เตอร์ไ พรส์ จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) กล่ า วคื อ มี ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุ ม ด้ว ยตนเอง จ านวน 40 ราย นับ จ านวนหุ้น ได้
1,079,032,303 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จานวน 644 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,142,324,676 หุ้น ดังนั้น
เมื่อนับรวมจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุมแทน มีจานวนรวม 684 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้
ทั้งสิน้ 2,221,356,979 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 93.2853 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ฯ จานวน 2,381,250,000 หุ้น
จึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
เปิ ดการประชุม
หลัง จากผู้ด าเนิ น การประชุม แจ้ง องค์ป ระชุม แล้ว ประธานได้ก ล่ า วต้อ นรับ ผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉั น ทะทุก ท่ า นเข้า สู่
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 และกล่าวเปิ ดการประชุม และได้มอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุม ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(“COVID-19”) ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็ นวงกว้างในหลายพืน้ ที่ โดยที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทัง้ อาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
สาหรับการประชุมออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดย
ตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ รวมถึง ผูท้ ่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่ ายเป็ นอย่างยิ่ง ตลอดจน
พร้อมที่จะปฏิบตั ิตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ใน
การนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติอนุมตั ิให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 (“การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ”) ในวันพฤหัสบดีท่ี 28เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(หรือที่เราเรียกกันว่า E-Meeting / E-AGM) เท่านั้น ซึ่งเป็ นการจัดประชุมผ่านสื่อ อิเลิกทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระที่เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสานักงานพัฒนาธุรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.”,
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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“ETDA”) แล้ว โดยให้บ ริการลงทะเบี ยน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสี ยงในการประชุม พร้ อ มกัน นี ้ บริษั ท ฯ ได้น าส่ งคู่มือ
ประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี ้ ได้รบั ทราบเป็ นการล่วงหน้าแล้ว
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ และเพื่อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะทาการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดทารายงาน และการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมนี ้ อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ แต่จะไม่มีการระบุ
รายละเอียดตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมประชุม ทั้งนีบ้ ริษัทฯ ขอความยินยอมในการเปิ ดเผยชื่อ -นามสกุลของท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะที่ได้ถามคาถาม รวมทัง้ ชื่อ -นามสกุลกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสาคัญและสนับสนุนแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความ
เชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ดังนัน้ ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครัง้ บริษัทฯ จะ คานึงถึง
สิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ในการดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทัง้ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.theoneenterprise.com ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตาม
ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 รายงานผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
และเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30
วัน คือตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2565 เป็ นต้นมา สาหรับรายงานประจาปี 2564 ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 28 วัน ก่อนวันประชุม คือตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2565 ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกและให้ผถู้ ือหุน้ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนาคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหาร ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ผ่านระบบ Zoom) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
กรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม มีจานวน 15 ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วน 100% ของกรรมการทัง้ หมด) ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายไพบูลย์
นายประดิษฐ์
พ.ญ.ปรมาภรณ์
นายถกลเกียรติ
รศ.ดร.เสาวณีย ์
นางสาวสุวภา

ดารงชัยธรรม
ทีฆกุล
ปราสาททองโอสถ
วีรวรรณ
ไทยรุง่ โรจน์
เจริญยิ่ง

7.
8.
9.
10.

นายสมบูรณ์
ดร.สมฤดี
นางดวงมณี
นายระฟ้า

กิติญาณทรัพย์
ศรีจรรยา
สุขมุ
ดารงชัยธรรม

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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11.
12.
13.
14.
15.

นายอรรณพ
นายฟ้าใหม่
นางสาวฐานันดร์
นายปิ ยะ
น.พ.ตนุพล

เสนะสุทธิพนั ธุ์
ดารงชัยธรรม
บรรจงดี
ซอโสตถิกลุ
วิรุฬหการุญ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม จานวน 6 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนิพนธ์
นางสมศรี
นางสายทิพย์
นายสถาพร
นายสมโรจน์
นายเอกชัย

ผิวเณร
พฤทธิพนั ธุ์
มนตรีกลุ ณ อยุธยา
พาณิชรักษาพงศ์
วสุพงศ์โสธร
เอือ้ ครองธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร และกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เช้นจ์2561 จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ผู้บริหาร ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม จานวน 1 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวสุธาสินี

บุศราพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายเติมพงษ์
2. นายพลกฤติ

โอปนพันธ์
รัตนพฤกษ์พนั ธ์

ผูส้ อบบัญชี
ผูจ้ ดั การอาวุโส บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด (ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี)

โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันนี ้ นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์ ทาหน้าที่เป็ น “Inspector” ในการเป็ นสักขีพยานการ
ตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
หลังจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งสรุปวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็ นมติท่ปี ระชุมสาหรับการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้อที่ 1 ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด มาตรา 107(1) และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) กาหนดว่า ในกรณี
ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่โดยถือ
ว่าหนึ่ง (1) หุน้ มีหนึ่ง (1) เสียง
และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กาหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรู ปของเงิน
รางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวน
แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลง
เป็ นอย่างอืน่ ก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท...”
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ห น้ า 3 / 26

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
ข้อที่ 2 การประชุมในครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ดังนัน้ การลงคะแนนเสียงเพือ่ เป็ นมติ แบบ E-Voting สาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาเนินการได้
ดังนี ้
1) ในการลงคะแนนเสียง ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะไปทีแ่ ถบหน้าต่าง E-Voting เพือ่ ทาการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในเวลาทีก่ าหนด ( 1 นาที ) เมือ่ กดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงป๊ อบอัป (“pop-up”) สอบถาม
อีกครัง้ หนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพือ่ เป็ นการยืนยันการลงคะแนน
2) การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ ับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนแต่ ละวาระ โดยการลงคะแนน
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบ
จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็ น “เห็นด้วย” โดยทันที (ใช้วธิ ีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย
3) ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ สามารเปลี่ยนการลงคะแนน โดยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ ภายในเวลาที่กาหนด
(1 นาที ) แต่หากทีป่ ระชุมได้ปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลีย่ นการ
ลงคะแนนได้อกี
ส าหรับ ผู เ้ ข้า ที่ร่ ว มประชุม ผ่ า นอุป กรณ์ มื อ ถื อ หรื อ แท็บ เล็ ต (“Tablet”) ขอให้ ผู ถ้ ื อ หุ้น /ผู ร้ ับ มอบฉัน ทะ
สลับการใช้ แอปพลิเคชั่น Zoom ไปยังเว็บบราวเซอร์ Google Chrome (“Chrome”) เพือ่ ทาการลงคะแนนที่
เมนู E-Voting
4) เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของโปรแกรม Zoom เพือ่ รับชมภาพและ
เสียงของการประชุมต่อ
5) ระบบจะทาการรวบรวมคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ ทีล่ งคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผู ้
ถือหุน้ ทีล่ งคะแนนไว้เป็ นการล่วงหน้าตามเอกสารการมอบฉันทะ
ข้อที่ 3 ผูถ้ ือหุน้ ทีม่ อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
ข้อที่ 4 กรณีทผี่ ูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผูอ้ นื่ มาประชุมแทน ให้ถือว่าผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียง
ทีผ่ ถู ้ ือหุน้ ได้มอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผ่ ถู ้ ือหุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสียงทีใ่ ช้นบั เป็ นมติทปี่ ระชุม
ข้อที่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ
ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ เท่านัน้
ข้อที่ 6 ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูด้ าเนินการประชุมจะประกาศให้ทปี่ ระชุมทราบเมื่อปิ ดการลงคะแนนทุกครัง้
ก่อนทาการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออก
จากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้
ทีป่ ระชุมทราบในแต่ละวาระ
กรณีทไี่ ม่มีผูไ้ ม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผูง้ ดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามทีม่ ีการเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมทุกประการ
สาหรับการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็ นมติท่ปี ระชุม โดยระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นดังนี ้
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
-

ขัน้ ที่ 1 เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทัง้ หมดเป็ น “เห็นด้วย”

-

ขัน้ ที่ 2 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉันทะทัง้ หมด

-

ขัน้ ที่ 3 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมสรุปผลการลงคะแนนของแต่ละวาระให้ท่ปี ระชุมได้รบั ทราบ

ข้อที่ 7 เพือ่ ให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ ข้าประชุมโดยรวม ดังนัน้ ในทุกระเบียบ
วาระ ถ้าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็น หรือมีขอ้ ซักถาม สามารถดาเนินการได้ 2 วิธี คือ 1) พิมพ์ความเห็น
หรือข้อซักถามในเมนู “Chat” ของระบบ Zoom หรือ 2) ไปทีเ่ มนู Participant ของระบบ Zoom และ กดปุ่ ม ยกมือ (Raise Hand)
จากนัน้ เปิ ดไมค์เพือ่ แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามด้วยการสนทนา โดยข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามขอให้มีใจความกระชับ ตรง
ประเด็นและเกีย่ วข้องกับวาระทีน่ าเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นในเรือ่ งอืน่ ๆ
นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนด ขอให้นาเสนอในวาระที่ 8 เรือ่ งอืน่ ๆ เพราะเป็ นวาระทีเ่ ปิ ดกว้างสาหรับคาถามหรือความเห็นทั่วไป
หลังจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจาปี 2564
ผูด้ าเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่
ประชุม โดยนายถกลเกียรติ ได้กล่าวสรุ ป ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 เหตุการณ์ท่ีสาคัญในปี 2564 และทิศ
ทางการดาเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ให้ท่ปี ระชุมรับทราบโดยสรุปดังนี ้
▪ ผลประกอบการประจาปี 2564
ONEE มีรายได้รวม 5,436 ล้านบาท และกาไรสุทธิ 828 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตของรายได้ และกาไรสุทธิ คิดเป็ น
69% และ 31% เมื่อเทียบกับงบการเงินจากปี 2563
▪ เหตุการณ์ทสี่ าคัญในปี 2564
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการทากิจกรรมของบริษัท ทัง้ ในเรื่อง
การถ่ ายท ารายการ และจัด งานคอนเสิ ร ต์ ต่างๆ โดยมี ก ารปรับ เปลี่ยนแผนการออกอากาศ และการจัด
กิจกรรมเพื่อรักษาประโยขน์สงู สุดของบริษัท
• เม็ดเงินโฆษณาภาพรวมของประเทศไทยลดลง 1.7% จากปี 2563 แต่เม็ดเงินโฆษณาทางโทรทัศน์ท่ม
ี ีสดั ส่วน
มากที่สดุ ยังมีการเติบโตเล็กน้อย 1.6% จากปี ก่อนหน้า
• 20 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 ได้เสนอขายหุน
้ ครัง้ แรก (IPO) ในราคา 8.50 บาท/หุน้ จานวน 476.25
ล้านหุน้ คิดเป็ นเงินจานวน 4,048.1 ล้านบาท
• 5 พฤศจิกายน 2564 เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นวันแรก
• 24 ธันวาคม 2564 ผูถ้ ื อหุน
้ อนุมัติให้บริษัทฯ โอนทุนสารองส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญที่เกิดขึน้ จากการเสนอ
ขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) จานวน 169.19 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ งวด 9 เดือนสิน้ สุด ณ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เมื่อบริษัทมีกาไร
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▪ ONEE เป็ นผู้ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์และให้บริการสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจร
จากรากฐานการเป็ นผูผ้ ลิตและสร้างสรรค์รายการ (Content Creator) ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ส่งผล
ให้ ONEE สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง ทัง้ ช่องทางของตนเอง และ ช่องทาง
พันธมิตร ทัง้ ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ทัง้ ในและต่างประเทศ

นอกเหนือจากการให้ความสาคัญกับโอกาส และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ บริ ษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งหมายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีในกลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการภายในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน
หรือผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย บริษัท ฯ จึงได้จัดทานโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รปั ชั่น และคู่มือการปฏิบัติงานและนโยบาย
เกี่ ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ และกาหนดให้ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้ปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัดอีกด้วย
▪ ทิศทางของการดาเนินงานในอนาคต
1) พัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิต
2) พัฒนา Information Technology สาหรับกระบวนการทางานและการบริหารจัดการธุรกิจ
3) Penetrate DTV business
4) พัฒนาธุรกิจบริหารจัดการศิลปิ น
5) ขยาย Distribution channel ไปสู่ Digital Platform
6) ขยายขอบเขตธุรกิจต่างประเทศ
7) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการขยายไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ต่อมา นายอรรณพ เสนะสุทธิพนั ธุ์ (“นายอรรณพ”) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดผลการดาเนินงาน
รวมถึงคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ในปี 2564 ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบโดยสรุปดังนี ้
▪ รายได้จากการดาเนินงานรวม
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ กิจการจากกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จากัด (“GMMCH”) เข้ามาอยู่ภายในกลุ่มบริษัทฯ ทา
ให้ในปี 2563 บริษัทฯ จะบันทึกรับรู ร้ ายได้ เดือนธันวาคม 2563 ของกลุ่ม GMMCH เข้ามารวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ เท่านัน้
ดังนัน้ ในปี 2564 ถือเป็ นปี ท่เี ปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ และมีการบันทึกรับรูร้ ายได้ของกลุ่มบริษัท GMMCH ทัง้
ปี 2564 เข้ามารวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ
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สาหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการดาเนินงานรวมเท่ากับ 5,346.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,220.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
71.0 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
o

รายได้จากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์และบริการเวลาออกอากาศทางช่องทางโทรทัศน์เพิ่มขึน้ ร้อยละ
55.1 จากปี 2563 ซึ่ ง มี ส าเหตุห ลัก มาจาก (1) จากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า งบริ ษั ท ฯ ที่ มี ก ารซื อ้ กิ จ การกลุ่ม
GMMCH เข้ามารวมกับกลุ่มบริษัทฯ จึงได้บันทึกรับรู ร้ ายได้ของกลุ่มบริษัท GMMCH เข้ามาด้วย (2) รายได้ท่ีเกิด
จากการที่บริษัทฯ เป็ นตัวแทนทางการตลาดให้แก่ช่อง GMM25 และ (3) การเติบโตของรายได้ค่าโฆษณาของบริษัท
วัน สามสิบเอ็ด จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจช่อง ONE31

o

รายได้จากการบริหารลิขสิทธิ์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.9 จากปี 2563 จากค่าโฆษณาช่องทางออนไลน์ และการขายลิขสิทธิ์
รายการต่างๆไปยังต่างประเทศ รวมไปถึงช่องทาง OTT แพลตฟอร์มที่เพิ่มขึน้ ของทัง้ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จากัด และ
ของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้

o

รายได้จากธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.5 จากปี 2563จากค่าโฆษณาวิทยุของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
จากัด ซึ่งรับรูร้ ายได้เต็มปี

o

รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลิตรายการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.8 จากปี 2563 จากรายได้จากการรับจ้างผลิตรายการของ
บริษัท เช้นจ์ 2561 จากัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

o

รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.4 จากปี 2563 จากจานวนศิลปิ นในสังกัดที่เพิ่มขึน้ และรายได้จาก
การขายสินค้าจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จากัด

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึน้ ในปี 2564 ซึ่งทาให้ภาครัฐออกมาตรการควบคุม
โรค Covid 19 ในหลายๆ มาตรการ ไม่ว่าจะเป็ น การห้ามชุมนุม การห้ามจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงส่งผลให้
ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่สามารถถ่ายทารายการและละคร รวมถึง ไม่สามารถจัดคอนเสิรต์ และอีเวนท์ต่างๆ ได้ตามปกติ ทาให้รายได้
ของบริษัทฯ ในปี 2564 ไม่เติบโตเท่าที่ควร
▪ กาไรขั้นต้น
สาหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น เท่ากับ 2,709.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,122.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 70.8 จากปี 2563
▪ กาไรจากการดาเนินงาน
สาหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงาน เท่ากับ 1,091.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 341.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 45.5
จากปี 2563
▪ กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 828.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 197.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 31.2 จากปี 2563
▪ ต้นทุนขายและบริการ
สาหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ ทุนขายและบริการเท่ากับ 2,637.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,097.2 หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 71.3 จากปี 2563
โดยมีสาเหตุมาจากการรวมกิจการกับกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ (“GMMCH”) ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับ
รายได้จากการดาเนินงานที่เพิ่มขึน้ ในทิศทางเดียวกัน

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ห น้ า 7 / 26

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
▪ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
สาหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายการขายและบริการเท่ากับ 209.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 87.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 71.8
จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้ จากการรวมกลุ่มกิจการกับกลุ่ม GMMCH
▪ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สาหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 1,497.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 694.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 86.5 จาก
ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากจากการรวมกิจการกับกลุ่ม GMMCH
▪ ต้นทุนทางการเงิน
สาหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯมีตน้ ทุนทางการเงินเท่ากับ 128.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 47.9 จากปี 2563
โดยมีสาเหตุหลักจากภาระดอกเบีย้ เงินกูจ้ ากการที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซือ้ กลุ่ม GMMCH
▪ อัตราส่วนและตัวเลขทางการเงินทีส่ าคัญ

อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไร EBIT
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
50%
20%
15%
0.1
0.3
13.0%
19.0%

สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
49%
23%
20%
1.8
2.6
10.8%
35.4%

ฐานะทางการเงิน
▪ สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 9,305.5 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 7,554.5 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 1,751.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 23.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ท่ี 2,461.9 ล้านบาท
▪ หนีส้ ินรวม
หนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 2,459.9 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 5,452.3 ล้านบาท
ลดลง 2,992.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.8
เงินกูย้ ืมระยะยาวรวมก่อนการระดมทุนผ่าน IPO อยู่ท่ี 2,820.8 ล้านบาท ทั้งนี ้ หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ชาระคืนเงินกูเ้ ป็ นจานวน 2,200 ล้านบาท และในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้ชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาวทัง้ สิน้ จานวน 1,062.5 ล้าน
บาท ส่งผลให้ ณ ปั จจุบนั เงินกูย้ ืมระยะยาวคงเหลืออยู่ท่ี 311.5 ล้านบาท
▪ ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 6,845.5 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,102.2 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 4,743.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 225.6
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย โดยคาถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้
ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี ้
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผูด้ าเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าที่ ประชุมรับทราบ
ผลการดาเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจาปี 2564 ตามที่ได้เสนอข้างต้น
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ผูด้ าเนินการประชุมได้เรียนเชิญ รศ.ดร.เสาวณีย ์ ไทยรุง่ โรจน์ (“รศ.ดร.เสาวณีย”์ ) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้
แถลงต่อที่ประชุม
รศ.ดร.เสาวณีย ์ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานของผูส้ อบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มี
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง และได้รบั การจัดทาตามมาตรฐานบัญชีท่รี บั รองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดง
ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดย
รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึ่งได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ รศ.ดร.เสาวณีย ์ ได้มอบหมายให้ นายอรรณพ เสนะสุทธิพนั ธุ์ (“นายอรรณพ”) เป็ นผูส้ รุปสาระสาคัญของงบการเงิน
ให้ท่ปี ระชุมพิจารณา สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
▪ งบกาไรขาดทุนรวม

5,347

100%

3,127

100%

เพิม
่ /(ลด)
(ร้อ ยละ)
2,220
71%

(2,637)

-49%

(1,540)

-49%

1,097

71%

2,710

51%

1,587

51%

1,123

71%

(1,707)

-32%

(925)

-30%

782

85%

1,003

19%

662

21%

341

51%

91

2%

89

3%

3

3%

1,094

20%

751

24%

343

46%

0

0%

5

0%

(5)

-98%

EBIT

1,094

20%

756

24%

339

45%

ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน

(129)

-2%

(87)

-3%

42

48%

ค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้

(137)

-3%

(38)

-1%

98

259%

828

15%

631

20%

197

31%

(หน่วย : ล้านบาท)
รายได ้หลักรวม
ต ้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต ้น
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไร(ขาดทุน) ก่อนรายได ้อืน่ ส่วน
แบ่งกาไร ค่าใช ้จ่ายทางการเงินและ
ภาษี
รายได ้อืน่
กาไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาไร
ค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี
ส่วนแบ่งกาไรจาก บ.ร่วม

กาไร(ขาดทุน) สาหร ับงวด

สะสม 12 เดือ น ปี 2564

%

สะสม 12 เดือ น ปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

%

เพิม
่ /(ลด)
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
▪ งบแสดงฐานะการเงินรวม
(หน่วย : ล้านบาท)
สนิ ทร ัพย์
สนิ ทร ัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค ้า และลูกหนีอ้ นื่
สนิ ค ้าคงเหลือ
เงินทดรองจ่าย
สนิ ทรั พย์หมุนเวียนอืน่
รวมสนิ ทร ัพย์หมุนเวียน
สนิ ทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากทีม่ ภ
ี าระค้าประกัน
เงินลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
้ น่ ความถี่
ต ้นทุนการได ้รั บใบอนุญาตให ้ใชคลื
ค่าความนิยม
สนิ ทรั พย์ไม่มตี ัวตนอืน่
สนิ ทรั พย์ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญช ี
สนิ ทรั พย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่
สนิ ทรั พย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสนิ ทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสนิ ทร ัพย์

(หน่วย : ล้านบาท)
หนีส้ นิ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ ้าหนีก้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ้ นื่
รายได ้รั บล่วงหน ้า
ส่วนของเงินกู ้ยืมระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระ ภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหนีส
้ นิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระ ภายใน
หนึง่ ปี
ภาษี เงินได ้นิตบิ คุ คลค ้างจ่าย
หนีส
้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกู ้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
หนึง่ ปี
หนีส
้ นิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนั กงาน
หนีส
้ นิ ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

ณ 31/12/2564

ณ 31/12/2563

เพิม่ /(ลด)
(ร้อยละ)

เพิม่ /(ลด)

2,462
1,145
564
35
88
4,294

413
1,153
600
25
71
2,262

2,049
(8)
(36)
10
17
2,033

496%
-1%
-6%
40%
24%
90%

5
12
807
933
1,520
1,160
166
1
407
5,011
9,305

28
16
831
1,061
1,520
1,156
251
1
429
5,293
7,555

(23)
(4)
(24)
(128)
4
(85)
(22)
(282)
1,750

-82%
-25%
-3%
-12%
0%
0%
-34%
0%
-5%
-5%
23%

ณ 31/12/2564

ณ 31/12/2563

เพิม่ /(ลด)
(ร้อยละ)

เพิม่ /(ลด)

931
547
311

786
419
593

145
128
(282)

18%
30%
-47%

66

62

4

6%

12
169
2,037

9
133
2,001

3
36
36

33%
27%
2%

-

2,975

(2,975)

-100%

161

228

(67)

-29%

193
69
423
2,460

172
76
3,451
5,452

21
(7)
(3,027)
(2,992)

12%
-9%
-88%
-55%

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
(หน่วย : ล้านบาท)

ณ 31/12/2564

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ทุนเรือนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 2,381,250,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 2 บาท
(31 ธันวาคม 2563: หุ ้นสามัญ 38,100,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล ้ว
หุ ้นสามัญ 2,381,250,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 2 บาท
(31 ธันวาคม 2563: หุ ้นสามัญ 38,100,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัทฯ
่
ส่วนของผู ้มีสวนได ้เสียทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้

ณ 31/12/2563

เพิม
่ /(ลด)
(ร้อยละ)

เพิม
่ /(ลด)

4,763

3,810

953

25%

4,763

3,810

953

25%

2,817
(734)
6,845
0
6,846
9,305

(1,708)
2,102
0
2,102
7,555

2,817
(974)
4,743
(0)
4,744
1,750

100%
-57%
226%
-18%
226%
23%

ผู้ด าเนิ น การประชุม ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉั น ทะสอบถามข้อ สงสัย ปรากฏว่ า ไม่ มี ท่ า นใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จานวน 2 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 502,800 หุน้ รวมเป็ นจานวนหุ้นทัง้ สิน้
2,221,859,779 หุ้น คิดเป็ นจานวนผูเ้ ข้าประชุมทัง้ สิน้ 686 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบปี
บัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 11.11 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวมทัง้ สิน้
งดออกเสียงลงคะแนน

จานวนคะแนนเสียง (หุ้น)
2,221,859,775
4
0
2,221,859,779
0

คิดเป็ นอัตราร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจากผลการดาเนินงานปี 2564
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ได้เ รี ย นเชิ ญ นายอรรณพ น าเสนอข้อ มู ล ต่ อ ที่ ป ระชุ ม โดยนายอรรณพแถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กาหนดว่า
“บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้า มี ) จนกว่ า ทุ น ส ารองนี ้จ ะมี จ านวนไม่ น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย น นอกจากทุ น ส ารองดัง กล่ า ว
คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้จดั สรรเงินทุนสารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินกิจการของ
บริษัทด้วยก็ได้ …”

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ห น้ า 11 / 26

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
ทั้ง นี ้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับ รอบปี บัญชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริษั ท ฯ มี ก าไรสุทธิ เป็ นจานวน
127,128,167 บาท ดังนั้น เพื่อเป็ นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี 2564 คิดเป็ นจานวนเงินที่สารองตามกฎหมายไว้ทงั้ สิน้ 6,356,408 บาท
ผู้ด าเนิ น การประชุม ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉั น ทะสอบถามข้อ สงสัย ปรากฏว่ า ไม่ มี ท่ า นใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมตั ใิ ห้บริษัทฯ จัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตรา
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2564 คิดเป็ นจานวนเงินที่สารองตามกฎหมายไว้ทงั้ สิน้ 6,356,408 บาท ด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 11.18 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวมทัง้ สิน้
งดออกเสียงลงคะแนน

2,221,859,779
0
0
2,221,859,779
0

คิดเป็ นอัตราร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2564
ผูด้ าเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายอรรณพ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายอรรณพ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากการหักภาษี เงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารอง
ต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทัง้ นี ้ โดยต้องไม่เกินกาไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กาหนดว่า “ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผลประเภทอื่นนอกจากกาไร ในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล”
ทัง้ นี ้ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรสะสม (หลังจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย) ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 185,336,920 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ จานวน
2,381,250,000 หุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิน้ 164,306,250 บาท หรือเป็ นร้อยละ 88.65 ของกาไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรสะสม (หลังจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 เป็ นจานวน 185,336,920 บาท เท่านัน้
โดยข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2564 เป็ นดังนี ้
-จงใจเว้นว่างรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
กาไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)
กาไร/(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
งบการเงินรวม
กาไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
กาไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)
กาไร/(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
อัตราเงินปั นผลจ่ายปี 2564 (บาท:หุน้ )

127.13
185.34
0.06
828.42
(740.63)
0.42
0.069

จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

2,381.25

คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลจ่าย (ล้านบาท)

164.31

อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสะสม
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

88.65

หมายเหตุ : *กาไร (ขาดทุน) สะสม หลังหลังจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ปี 2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ทัง้ นี ้ เงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุน้ จะจ่ายจากกาไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการปี 2564 ซึ่งเป็ นกาไรจากเงินปั นผลจากบริษัทย่อย แบ่งเป็ น (1) เงินปั นผลอัตราหุน้ ละ 0.025 บาท จ่ายจากกาไรจากเงินปั นผล
ของบริษัทย่อยที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาจะได้รบั สิทธิเครดิตภาษีในการคานวณ
ภาษี เงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และ (2) เงินปั นผลอัตราหุน้ ละ 0.044 บาท จ่ายจากกาไรจากเงินปั นผลจาก
บริษัทย่อย ที่ไม่ได้ผ่านการเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการ เนื่องจากใช้สิทธิ ขาดทุนสุทธิ ท่ีมีสิทธิ นามาหักตาม
กฎหมาย ส่งผลให้ผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาจะไม่ได้รบั สิทธิเครดิตภาษี ในการคานวณภาษี เงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวล
รัษฎากร
ผู้ด าเนิ น การประชุม ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉั น ทะสอบถามข้อ สงสัย ปรากฏว่ า ไม่ มี ท่ า นใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อ
หุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ จานวน 2,381,250,000 หุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิน้ 164,306,250 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการ
รับเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานปี 2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การออกเสียงลงคะแนนดังนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 11.27 นาฬิกา)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ห น้ า 13 / 26

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวมทัง้ สิน้
งดออกเสียงลงคะแนน

คิดเป็ นอัตราร้อยละ

2,221,859,679
100
0
2,221,859,779
0

100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2565
ผู้ดาเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง (“น.ส.สุวภา”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนนาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
น.ส.สุวภา แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งกาหนดว่า “ใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก
และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งในวาระนีอ้ าจได้รบั เลือกให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้”
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทาให้กรรมการบริษัทจานวน 15 ท่าน มี
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการเท่ากัน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 จะมีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระประจาปี 2565 จานวน 5 ท่าน (ปี แรก ผ่านวิธีการจับสลาก) จากจานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด 15 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลดังนี ้
รายชื่อกรรมการทีค่ รบวาระ

ตาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

ตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

1. นายตนุพล วิรุฬหการุญ

กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)

- ไม่มี -

2. นายปิ ยะ ซอโสตถิกลุ

กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)

- ไม่มี -

3. นายระฟ้า ดารงชัยธรรม

กรรมการบริษัท (ที่เป็ นผูบ้ ริหาร)

•

กรรมการบริหาร

•

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ กรรมการอิสระ

•

5. นางดวงมณี สุขมุ

กรรมการอิสระ

•

น.ส.สุวภา แถลงว่าเพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุน้
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผู้
ถื อหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.theoneenterprise.com ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 แต่
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ
ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้
กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระ
แต่ละท่าน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
บริษัทฯ จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 5 ท่าน (1) นายตนุพล วิรุฬหการุ ญ (2)
นายปิ ยะ ซอโสตถิกุล (3) นายระฟ้า ดารงชัยธรรม (4) นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ และ (5) นางดวงมณี สุขุม สมควรที่จะได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูท้ ่มี ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดฯ
และหน่วยงานกากับดูแลกาหนด มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้
ความสามารถ รวมทัง้ มีประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยั ทัศน์ท่ีกว้างไกล สามารถปฏิบตั ิงานใน
ฐานะกรรมการได้เป็ นอย่างดี มีส่วนเกือ้ กูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับ บริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็ นอย่างดี
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้พิ จ ารณาเสนอให้ก รรมการ ล าดับ ที่ (4) นายสมบู ร ณ์ กิ ติ ญ าณทรัพ ย์ และล าดับ ที่ (5)
นางดวงมณี สุขุม เป็ นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทัง้ 2 ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็ นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ และนายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งที่ผ่านมาได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับ ผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ได้มีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างดี
และเป็ นไปตามรายละเอียดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทัง้ 5 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้กลั่นกรองและพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นีว้ ่า มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้างต้น และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทัง้ 5
ท่านได้แก่ (1) นายตนุพล วิรุฬหการุญ (2) นายปิ ยะ ซอโสตถิกุล (3) นายระฟ้า ดารงชัยธรรม (4) นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ และ
(5) นางดวงมณี สุขุม เป็ นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวและนิยาม
กรรมการอิสระ ได้ปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 – -3.6 ซึ่งบริษัทฯ ที่ได้จดั ส่ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
น.ส.สุวภา ได้แจ้งว่าเพื่อให้ท่ปี ระชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกาหนดออกจากวาระทัง้ 5
ท่าน ได้แก่ นายตนุพล วิรุฬหการุญ นายปิ ยะ ซอโสตถิกุล นายระฟ้า ดารงชัยธรรม นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ และ นางดวงมณี
สุขุม ออกจากห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี ้ เป็ นการชั่วคราว และเชิญกลับเข้ามาอีกครัง้ เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้ สร็จ
สิน้ แล้ว
ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การลงคะแนน
เสียงนี ้ จะให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ เป็ นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต้องลงคะแนนแบบ E-Voting ซึ่งไม่มีการจัดทาบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดของ “โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุน้ สามัญประจาปี ของบริษัทจดทะเบียน”
ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ในเรื่องการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกรายที่เข้าประชุมและ
ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนีไ้ ด้
เมื่ อการลงคะแนนเสร็จสิ น้ แล้ว ผู้ด าเนิ นการประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 5 ท่ านกลับเข้าสู่ห้องประชุม ห้อ งประชุมสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึง
ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายตนุพล วิรุฬหการุ ญ
(2) นายปิ ยะ ซอโสตถิกุล (3) นายระฟ้า ดารงชัยธรรม (4) นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ และ (5) นางดวงมณี สุขุม กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การออกเสียงลงคะแนนดังนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 11.41 นาฬิกา)
ท่านที่ 1: นายตนุพล วิรุฬหการุ ญ
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการบริษัท (ทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร)
จานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวมทัง้ สิน้
งดออกเสียงลงคะแนน
ท่านที่ 2: นายปิ ยะ ซอโสตถิกุล
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2,221,859,775
4
0
2,221,859,779
0

จานวนคะแนนเสียง (หุ้น)
2,221,859,775
4
0
2,221,859,779
0

ท่านที่ 3: นายระฟ้ า ดารงชัยธรรม

กรรมการบริษัท (ทีเ่ ป็ นผู้บริหาร)
จานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวมทัง้ สิน้
งดออกเสียงลงคะแนน
ท่านที่ 4: นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวมทัง้ สิน้
งดออกเสียงลงคะแนน

100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

กรรมการบริษัท (ทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวมทัง้ สิน้
งดออกเสียงลงคะแนน

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเป็ นอัตราร้อยละ

2,221,859,775
4
0
2,221,859,779
0

คิดเป็ นอัตราร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

คิดเป็ นอัตราร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

กรรมการอิสระ
จานวนคะแนนเสียง (หุ้น)
2,221,859,775
4
0
2,221,859,779
0

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

คิดเป็ นอัตราร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
ท่านที่ 5: นางดวงมณี สุขุม

กรรมการอิสระ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวมทัง้ สิน้
งดออกเสียงลงคะแนน

2,221,859,775
4
0
2,221,859,779
0

คิดเป็ นอัตราร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะะกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2565
ผูด้ าเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง (“น.ส.สุวภา”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ น
ผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดย น.ส.สุวภา แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนาเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่อง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2565 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ท่ีได้รบั จากกรรมการรวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ พร้อมกับได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ได้มี
การนาผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2563 ที่จดั ทาโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดังที่กล่าวแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
โดยรวมของตลาด
คณะกรรมการบริษัทโดยการนาเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณา
อนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสาหรับปี 2565 รวมเป็ นจานวนเงิน 15,880,000 บาท
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุมรายครัง้ (ตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครัง้ ) และบาเหน็จประจาปี ตามหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดดังนี ้
▪ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ผ่านการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษท
ั ) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร
▪ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 จะประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนประจา (จะถูกกาหนดเป็ นอัตราคงที่)
2. เบีย้ ประชุม (จะถูกกาหนดเป็ นอัตราคงที่)
3. ค่าบาเหน็จประจาปี
▪ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท และกรรมการชุ ด ย่ อ ยประจ าปี 2565 เป็ นดั ง นี้

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ห น้ า 17 / 26

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
(ก) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในวงเงินรวม
ทั้ง สิ น้ ไม่ เ กิ น 15,880,000 บาท โดยค่ า ตอบแทนประกอบด้วย ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น ค่ า เบี ย้ ประชุม รายครัง้
(ตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครัง้ ) และบาเหน็จประจาปี เป็ นวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (จัดสรรตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้)
(หน่วย : บาท / ปี )
ปี 2565 (ทีเ่ สนอ)

คณะ

ปี 2564

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบ

รวมค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมตั ิ รวมค่าตอบแทนที่จา่ ยทัง้ สิน้ ไม่
จ่ายทัง้ สิน้ ไม่เกิน 15,880,000 บาท
เกิน 11,000,000 บาท

คณะกรรมการบริหาร
(ข) ค่าตอบแทนทีม่ ิใช่ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อ่นื
- ไม่มี 1) หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้
•

คณะ

ค่าตอบแทนประจาเดือน ที่จ่ายให้กบั คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
ค่าตอบแทนประจาเดือน (บาท / คน / เดือน)
ตาแหน่ง
ปี 2565 (เสนอ)
ปี 2564
ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
•

คณะ

30,000

20,000

20,000

- ไม่จ่าย -

- ไม่จ่าย -

เบีย้ ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
•

30,000

ค่าเบีย้ ประชุม (บาท / คน / ครั้ง)
ปี 2565 (เสนอ)

ปี 2564

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

บาเหน็จประจาปี
เห็นสมควรกาหนดวงเงินสาหรับการจัดสรรบาเหน็จประจาปี 2565 ไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็ น
วงเงินที่รวมอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 จานวน 15,880,000
บาทแล้ว ทัง้ นี ้ การจ่ายบาเหน็จประจาปี 2565 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
ชุดย่อยประจาปี 2565 ส่วนที่เหลือ หลังจากหักด้วยจานวนเงินค่าตอบแทนประจาเดือนและค่าเบีย้ ประชุม
ทัง้ หมดที่จ่ายให้กบั กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว
ทัง้ นี้ กาหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการจัดสรรบาเหน็จประจาปี 2565 เป็ นดังนี้
1. มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรบาเหน็จประจาปี 2565
2. กาหนดให้จ่ายค่าบาเหน็จประจาปี 2565 ไว้ท่ีไม่เกิน 0.15% ของรายได้รวม ตามงบการเงินประจาปี
2565 โดยกาหนดจ่ายบาเหน็จปี 2565 ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท
3. ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) จะต้องมีผลประกอบการเป็ นผล
กาไร
4. กาหนดจ่ายบาเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ โดยการจัดสรรบาเหน็จจะจัดสรรตามจานวนครัง้ ที่
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ โดยประธานบริษัทจะได้รบั ค่าบาเหน็จเป็ น 1.5 เท่า ส่วนกรรมการ
ท่านอื่นๆ ได้รบั 1 เท่า
2) หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อย
เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ที่แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
•

ค่าตอบแทนประจาเดือน : กาหนดให้จา่ ยกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายทุกเดือน ซึง่ มีอตั ราการจ่าย
ดังนี ้

คณะ

ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
•

ค่าตอบแทนประจาเดือน (บาท / คน / เดือน)
ปี 2565 (เสนอ)

ปี 2564

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10,000

10,000

กรรมการตรวจสอบ

5,000

5,000

ค่าเบีย้ ประชุม : จ่ายให้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้

คณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

ประธานกรรมการบริหาร

10,000

10,000

กรรมการบริหาร (ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)

10,000

10,000

กรรมการบริหาร (ที่เป็ นผูบ้ ริหาร)

-ไม่จ่าย-

-ไม่จ่าย-

ประธานกรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการบริหาร

ค่าเบีย้ ประชุม (บาท / คน / ครั้ง)
ปี 2565 (เสนอ)
ปี 2564
20,000
20,000

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
•

ค่าตอบแทนทีม่ ิใช่ตวั เงิน / สิทธิประโยชน์อน่ื :
- ไม่มี -

ผู้ดาเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามราย
ละเอียดอื่นใด จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี
2565 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ในวงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 15,880,000 บาท โดยค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุมรายครัง้ (ตามการเข้า
ร่วมประชุมจริงต่อครัง้ ) และบาเหน็จประจาปี (จัดสรรตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
มากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 11.52
นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
รวมทัง้ สิน้

จานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

คิดเป็ นอัตราร้อยละ

2,221,859,775
4
0
0
2,221,859,779

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2565
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.เสาวณีย ์ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
รศ.ดร.เสาวณีย ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57
ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กาหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี สรุปประเด็นสาคัญได้ดงั นี ้ “ให้บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ซ่ึงมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณีท่ีผูส้ อบ
บัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปี บญ
ั ชีไม่ว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายนัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน” นัน้
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผูส้ อบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
จาก บริ ษั ท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากั ด (“อี ว าย”) ซึ่ง เป็ น ผู้สอบบัญชีท่ี ได้รับความเห็น ชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริษั ท ฯ สาหรับ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2565 เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตัง้ แต่ปี 2556 (รวม
9 ปี ) มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเป็ นอิสระในการทางาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีได้เป็ นที่น่าพอใจ

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
เสมอมา ทั้งนี ้ กาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ :
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:
(1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2559 - 2564 รวม 6 ปี )
(2) นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2558 รวม 3 ปี )
(3)

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5238
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้ง นี ้ ในกรณี ท่ี ผู้ส อบบัญ ชี ดัง กล่ า วข้า งต้น ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ไ ด้ ให้อี ว ายจัด หาผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตอื่ น ของ
อีวาย ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้ อบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผูส้ อบบัญชีผูล้ งนาม
ตรวจสอบหรือสอบทานที่เสนอข้างต้นมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนีแ้ ล้วผูส้ อบบัญชีของ อีวาย ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อย มีดงั นี:้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ:
(1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
(2) นายกฤษดา เลิศวนา
(3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5238

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2565 ของบริษัทฯ เป็ นจานวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
บาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีท่ีอาจเพิ่มขึน้ จากการควบรวมกิจการ, การขยาย/เปลี่ยนธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี)) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชี
ดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผูส้ อบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ
โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 กับปี 2564 เป็ นดังนี ้

บริษัท
- บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)

(หน่วย: บาท)
ค่าสอบบัญชี
ปี 2564

ค่าสอบบัญชี
ปี 2565
(ทีเ่ สนอ)
1,200,000

เพิ่ม / (ลด)
คิดเป็ น
0%

1,200,000

-ไม่มี-

-

3,150,000 *

หมายเหตุ :
* ทัง้ นี ้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีการรับบริการอื่น (non-audit services fee) จาก อีวาย คือ การปฏิบตั ิงานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงาน
ต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชีช้ วน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อสงสัย
ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 11.59 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวมทัง้ สิน้
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

คิดเป็ นอัตราร้อยละ

2,220,630,575
1,229,200
0
2,221,859,775
4

99.9447
0.0553
0.0000
100.0000
-

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ท่ปี ระชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้
ถือหุน้ ตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ แต่ปรากฎว่าไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณานอกเหนือจากวาระที่
กาหนดในหนังสือนัดประชุม (สาหรับคาถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี)้
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิ ดการประชุม
ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ไ ด้สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็ นอย่างดีทาให้
วาระต่างๆ ที่นาเสนอในวันนีผ้ ่านไปได้ดว้ ยดี จากนัน้ จึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา : 12.11 นาฬิกา

ลงชื่อ ………-นายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม-……….. ประธานที่ประชุม
(นายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม)

ลงชื่อ ……-นางสาวณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์-…… เลขานุการบริษัท / ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด

สรุ ปประเด็นคาถามและคาชีแ้ จง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจาปี 2564
1. นายกีรดิษฐ์ ศรลัมพ์ ผู้ถือหุ้นทีส่ ่งคาถามล่วงหน้า สอบถามดังนี ้
▪ ในไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการดาเนินธุรกิจเสริมจากบริษัทแม่ อย่างไรบ้าง
▪ ผลงานในต้นปี 2565 ของบริษัทฯ มีอะไรที่น่าจับตามองเป็ นพิเศษบ้าง
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชีแ้ จงดังนี้
▪ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไม่ได้ถูกควบคุมจากบริษัทแห่งอื่นแต่อย่างใด ทาง
บริษัทฯ จึงไม่มีบริษัทแม่ โดยบริษัทฯ ทาธุรกิจโฮลดิง้ คอมพานี (“Holding Company”) จึงมีการทางานร่วมกับ
บริษัทในเครือที่หลากหลายมากๆ ยกตัวอย่างเช่น (1) การดูแลเรื่องการจัดผังรายการให้กับช่อง ONE31 ที่ดาเนิน
ธุรกิจโดย บจก.วัน สามสิบเอ็ด (2) การบริหารจัดการด้านการตลาดให้กบั ช่อง GMM25 (3) การจัดผังรายการของ
ช่ อ ง ONE31 ให้เ ข้า กั บ คอนเทนต์ท่ี บ ริ ษั ท ในเครื อ ได้แ ก่ บจก.เช้น จ์2561 (“Change”) บจก.จี เ อ็ ม เอ็ ม ที วี
(“GMMTV”) และ บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (“GMM Studios”) ผลิตออกมา และ (4) การดูแล
และวางแผนการทางานให้แก่ศิลปิ น และนักแสดงในเครือให้เหมาะสมกับผังรายการและคอนเทนต์ท่ีกลุ่มบริษัท
ผลิตออกมา เพื่อให้เกิดความหลากหลายที่มากขึน้
อีกทัง้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทางานร่วมกับ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (“แกรมมี่”) ซึ่งมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษัทฯ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่น แกรมมี่มีการทาเพลงประกอบละครให้กบั กลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
มีศิลปิ นของแกรมมี่ ที่ได้รว่ มงานกับกลุ่มบริษัทฯ เป็ นต้น
▪ ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ จะมีผลงานออกมาอย่างมากมาย โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 นี ้ ช่อง ONE31 จะมี
การออกอากาศละครฟอร์มยักษ์ เรื่อง “ใต้หล้า” นาแสดงโดย คุณต่อ ธนภพ ซึ่งเป็ นผลงานของผูก้ ากับคนเดียวกับที่
กากับละครเรื่อง “วันทอง” และผูเ้ ขียนบทคนเดียวกับที่เขียนบทละครเรื่อง “ใบไม้ท่ีปลิดปลิว” ซึ่งคาดว่าจะเป็ น
ละครที่น่าจับตามอง และน่าได้รบั ความนับนิยมจากผูช้ มเป็ นอย่างมาก
โดย นายสถาพร พาณิ ช รัก ษาพงศ์ (“นายสถาพร”) ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม ที วี จ ากัด
(“GMMTV”) ได้กล่าวเสริมว่าคอนเทนต์ของ GMMTV ที่น่าติดตามในปี 2565 โดยมีศิลปิ นในเครือร่วมนาแสดงด้วย
คือเรื่อง “Devil Sister แอ๊บร้ายให้นายไม่รกั ” ซึ่งมีนกั แสดงนา คือ มิน พีชญา ร่วมแสดงกับศิลปิ นของ GMMTV คือ
วิน เมธวิน ซึ่งเป็ นซีรีสท์ ่ีออกอากาศอยู่ในขณะนี ้ และในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 จะมีซีรีสเ์ รื่อง “คืนนับดาว” ซึ่งมี
นักแสดงนา คือ ใหม่ ดาวิกา ร่วมแสดงกับ ไบร์ท วชิรวิชญ์
นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธยา (“นางสายทิพย์”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เช้นจ์2561 จากัด (“Change”)
ได้กล่าวเสริมว่า สาหรับผลงานในปี 2565 ของ Change คือ ละครเรื่อง “โฉมโฉด” ซึ่งเป็ นการทางานร่วมกันระหว่าง
Change และ AIS Play โดยจะเริ่มออกอากาศช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 นี ้ ที่ช่อง ONE31 ทั้งนี ้ Change
กาลังผลิตละครอยู่อีกหลายเรื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีผลงานทยอยออกมาให้ผู้ชมได้รับชมกันในช่องทีวีดิจิทัลและ
แพลตฟอร์มต่างๆ ในช่วงกลางปี ไปจนถึงปลายปี 2565 นี ้
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
นายเอกชัย เอือ้ ครองธรรม (“นายเอกชัย”) กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(“GMM Studios”) กล่าวเสริมว่าภายในปี นีท้ าง GMM Studios จะมีผลงาน Original Content ใหม่ ซึ่งเป็ นการ
ทางานร่วมกับแพลตฟอร์มระดับสากล โดยมีเป้าหมายที่จะให้ได้รับชมไปทั่วโลก รวมถึง GMM Studio ก็ยังมี
โปรเจกต์ผลิตคอนเทนต์ ที่จะทางานร่วมกับแพลตฟอร์มระดับสากลอื่นๆ อีกอยู่เช่นกัน ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์
2565 ที่ผ่านมา เป็ นครัง้ แรกที่ตวั เลขผูร้ บั ชมซีรีสท์ ่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ สูงกว่าซีรีสท์ ่ีเป็ นภาษาอังกฤษ จึงเห็นได้ว่า
ผูค้ นเริ่มเปิ ดใจให้กับซีรีสท์ ่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ทาให้คอนเทนต์ของไทยเป็ นที่ตอ้ งการของแพลตฟอร์มระดับสากล
มากขึน้
นายระฟ้า ดารงชัยธรรม (“นายระฟ้า”) ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม กล่าวเสริมว่า ขณะนี ้ แอพพลิเคชั่นวันดี
(“App. oneD”) ของบริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงของการเปิ ดให้ใช้บริการอย่างไม่เป็ นทางการ (“soft launch”) ทัง้ นี ้ จะมี
การเปิ ดตัวเพื่อให้ใช้บริการ App. oneD อย่างเป็ นทางการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นี ้ ซึ่งใน App. oneD จะการ
รวมคอนเทนต์ ที่ผลิตโดยคนไทยที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศไทย และจะมีคอนเทนต์พิเศษ (“Content Exclusivity”) จาก
ละครช่วง 2 ทุ่มของช่อง ONE31 มาอยู่ใน App. oneD เป็ นเรื่องแรก คือ เรื่อง “ใต้หล้า ” อย่างไรก็ตาม ในช่วง
1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า App. oneD ได้รบั การตอบรับที่ดี จากการที่มียอดดาวโหลดใช้ App. oneD ที่เพิ่มขึน้ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยคาดว่าในเดือ นพฤษภาคม 2565 ยอดการดาวโหลดใช้ App oneD ก็ จ ะยังคงเพิ่ ม สูงขึน้ ซึ่ง ฝ่ าย
การตลาดของบริษัทฯ ก็เตรียมที่ออกแผนการตลาดอย่างเต็มที่ดว้ ยเช่นกัน
นายนิพนธ์ ผิวเณร (“นายนิพนธ์”) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร กล่าวเสริมว่า สาหรับ บจก.วัน สามสิเอ็ด
(“ONE31) ก็จะมีโครงการผลิตละครอยู่หลายเรื่อง แต่ยงั เป็ นความลับทางธุรกิจ จึงไม่สามารถเปิ ดเผยรายชื่อละคร
ได้ในขณะนี ้ ทัง้ นี ้ การสร้าง Branding ของละครช่อง ONE31 จะเป็ นแนวละครที่สร้างมาเพื่อให้ตรงกับความชอบ
และเป็ น ละครที่ ก่อ ให้เกิ ด ความสามารถในการดึง ดูดและสร้างการมีส่วนร่ วม (“Soft Power”) ของผู้ชมในยุค
ปั จจุบนั
2. นายจตุพร แสงจันทร์ ผู้ถือหุ้นทีส่ ่งคาถามล่วงหน้า สอบถามดังนี ้
▪ บริษัท มีมิติ จากัด (“มีมิติ”) ยังอยู่ร่วมทุนกับ บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือไม่ ถ้า ยังร่วมทุนกันอยู่ มีมิติจะมี
โอกาสทารายการโทรทัศน์ตามช่อง GMM25 และช่อง ONE31 หรือไม่
▪ การออกรายการของศิลปิ น ในเครือจีเอ็มเอ็ม ทีวี (“GMMTV”) ตามช่องในเครือช่อง ONEE มีแผนการทางานเป็ น
อย่างไรบ้าง เนื่องจากเห็นว่า ในปั จจุบัน มีศิลปิ นในเครือไปออกรายการช่องต่างๆ นอกเครือมากกว่าเครือช่อง
ONEE
▪ มีความเป็ นไปได้หรือไม่ ที่จะมีรายการข่าวที่มีนกั อ่านข่าวที่เคยโด่งดังในอดีต มาเล่าข่าวหรือสรุปข่าวให้คนรุน่ หลังฟั ง
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชีแ้ จงดังนี ้
▪ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการถือหุน้ ใน มีมิติ อยู่ในสัดส่วน 25% และยังมีคงมี
โอกาสที่ช่อง ONE31 หรือ ช่อง GMM25 จะได้ร่วมทารายการกับมีมิติอยู่ ทัง้ นี ้ ในเร็วๆ นี ้ ก็จะมีรายการของ มีมิติ
มาออกอากาศในช่อง ONE31
▪ บริษัทฯ เห็นว่าในการที่ ศิลปิ น จะโด่งดัง และประสบความสาเร็จได้นั้น ศิลปิ นควรจะต้องมีช่องทางในการออก
รายการหรือออกอากาศให้ได้มากที่สดุ ดังนัน้ ในการที่ศิลปิ นในเครือของบริษัทฯ ไปออกรายการต่างๆ นอกเครือ จึง
ถือว่าเป็ นสิ่งที่ดีและเป็ นประโยชน์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศิลปิ น ให้ไปอย่างเหมาะสม โดยในการจัด
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จากัด
ตารางการออกรายการต่างๆ ของศิลปิ น ก็จะต้องพิจารณาเรื่องตารางการทางานของศิลปิ นให้ตอ้ งจัดตารางให้ตรง
กับเวลาการทางานของแต่ละรายการนัน้ ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวางแผนบริหารจัดการให้
ศิลปิ นในเครือ อย่างศิลปิ นของ GMMTV มาออกรายการในช่องทีวีในเครือ ONEE อย่างแน่นอน
▪ ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ได้แนะนาไอเดียเรื่องจัดทารายการข่าวที่มีนกั อ่านข่าวที่เคยโด่งดังในอดีตมาเล่าข่าวหรือ
สรุปข่าวให้คนรุน่ หลังฟั ง ซึ่งถือว่าเป็ นไอเดียที่ดี แม้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการทาธุรกิจคือสร้างคอนเทนต์ให้แก่คน
ยุคปั จจุบนั แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ให้ความสาคัญรากฐาน ประวัติศาสตร์ และสิ่งที่เคยเกิดขึน้ แล้วในอดีต
เพราะเห็นว่าสิ่งที่เคยเกิดขึน้ ในอดีต ส่งผลต่อความเป็ นอยู่ของผู้ คนในปั จจุบนั ดังนัน้ สิ่งที่ผคู้ นจะต้องเรียนรูจ้ าก
ประวัติศาสตร์หรือข่าวที่เคยเกิดขึน้ แล้วในอดีตจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะนาคาแนะนาจากท่านผูถ้ ือหุน้
เรื่องการทารายการข่าวดังกล่าว กลับไปศึกษาในรายละเอียดต่อไป
3. นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้
▪ การขายคอนเทนต์ออนไลน์ของบริษัทฯ ให้กบั แพลตฟอร์ม อ้ายฉีอี ้ (“iQiyi”) จะเป็ นการขายคอนเทนต์ หรือการเช่า
คอนเทนต์ หรือการขายโฆษณา หรือรู ปแบบอื่นใด เนื่องจากพบว่า เมื่อมีการใช้แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ อย่าง
ONE31 เพื่ อ เข้า รับ ชมซี รี ส์ เรื่ อ ง “เป็ น ต่ อ ” แต่ ป รากฎว่ า มี โ ลโก้ iQiyi ปรากฎอยู่ บ นซี รี ส์ เรื่ อ ง “เป็ น ต่ อ ” ใน
แอพพลิเคชั่น ONE31
นายระฟ้ า ดารงชัยธรรม ชีแ้ จงดังนี ้
▪ โดยปกติแล้ว การผลิตคอนเทนต์ของบริษัทฯ ให้แก่ลกู ค้าที่เป็ น OTT Partner จะเป็ นในรูปแบบการให้เช่าลิขสิทธิ์
โดยจะมีระยะเวลากาหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น Exclusive license 1 เดือน หรือ Exclusive license 1 ปี เป็ นต้น โดย
เมื่อหมดอายุสญ
ั ญาการเช่าลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัทฯ แล้ว คอนเทนต์เหล่านัน้ ก็จะกลับมาอยู่ในแอพพลิเคชั่น
ของบริษัทฯ อย่าง oneD หรือกลับไปอยู่ในโซเชียลมีเดียที่บริษัทฯ เป็ นผูด้ ูแลอยู่ อย่าง Youtube หรือ Facebook
ต่อไป
ทั้งนี ้ ในการบริหารแอพพลิเคชั่น ONE31 ซึ่ง เป็ นแอพพลิเคชั่นเดิมของบริษัทฯ จะเป็ นลักษณะเกตเวย์ คือจะ
เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน ทาให้ผทู้ ่ีเข้ามารับชมคอนเทนต์ในแอพพลิเคชั่น ONE31 จะสามารถเข้าถึงได้
ทุกคอนเทนต์ แต่ตวั แอพพลิเคชั่น ONE31 ก็จะมีการ embedded หรือการส่งคนดูไปสู่พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มต่อ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นเดิมจาก ONE31 ไปเป็ นแอพพลิเคชั่นใหม่ คือ oneD ในวันที่
2 พฤษภาคม 2565 นี ้ ซึ่งจะมีคอนเทนต์ของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน รวมถึงมีซีรีส์ “เป็ นต่อ” ครบทุกตอนด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม จากแอพพลิเคชั่น ONE31 เดิมที่มีการดาวโหลดไปแล้ว 8 ล้านครัง้ บริษัทฯ ก็จะพยายามสร้างให้ผทู้ ่ี
เคยดาวโหลดแอพพลิเคชั่นเดิม กลับมาดาวโหลดแอพพลิช่นั ใหม่อย่าง oneD ด้วยเช่นกัน
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
4. นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้
▪ ในปี 2564 มียอดดาวโหลดแอพพลิเคชั่น GMMTV และ oneD กี่ลา้ นราย และคาดว่าในปี 2565 นีจ้ ะมียอดดาว
โหลดกี่ลา้ นราย
▪ จากการที่รฐั บาลไทย และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“ศบค.”) ผ่อน
คลายมาตรการโดยอนุญาตให้ถ่ายทาละครและรายการโทรทัศน์ท่ีออกอากาศในช่อง GMM25 และช่อง ONE31
ได้แล้วนั้น จะทาให้มีละครเรื่องใหม่ และรายการโทรทัศน์รายการใหม่มาออกอากาศในช่อง GMM25 และช่อง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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ONE31 ในปี 2565 นี ้ เพิ่มขึน้ หรือลดลงเท่าใด และขอสอบถามว่าบริษัทฯ คาดว่ายอดเรตติง้ ของละคร และรายการ
โทรทัศน์จะได้รบั ความนิยมอย่างไรบ้าง
นายระฟ้ า ดารงชัยธรรม ชีแ้ จงดังนี ้
▪ สาหรับแอพพลิเคชั่น GMMTV ตัง้ แต่เปิ ดตัว จึงถึงปั จจุบนั มียอดดาวโหลดแล้วประมาณ 1.5 ล้านครัง้ และสาหรับ
แอพพลิเคชั่น oneD ที่เพิ่งจะเปิ ดให้ใช้บริการอย่างไม่เป็ นทางการ (“soft launch”) เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2565 จึง
ไม่ควรเปรียบเทียบยอดดาวโหลดของทัง้ 2 แอพพลิเคชั่นแต่อย่างใด แต่ควรเปรียบเทียบกับแอพพลิเคชั่น ONE31
(แอพพลิเคชั่นเดิม) ที่มียอดดาวโหลดไปแล้ว 8 ล้านครัง้ นับตัง้ แต่มีการเปิ ดใช้งานมาจนถึงปั จจุบนั
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชีแ้ จงดังนี ้
▪ สาหรับระยะเวลา (“Time Slot”) การออกอากาศรายการและละครในช่อง ONE31 และ GMM25 ในปี 2565 ยังคง
เท่ากับปี 2564 แต่จากการที่รฐั บาลไทย และ ศบค. ผ่อนคลายมาตรการโดยอนุญาตให้ถ่ายทาละครและรายการ
โทรทัศน์ได้แล้วนั้น ทาให้บริษัทฯ สามารถเริ่มถ่ายทาได้แล้วในปี 2565 นี ้ หลังจากที่มีการหยุดถ่ายทาไปเป็ น
ระยะเวลา 5 เดือน จึง ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ จะมีละครเรื่องใหม่ๆ ออกมามากขึน้ ในขณะเดียวกันช่อง
ONE31 จะมีการเพิ่ม Time Slot สาหรับการออกอากาศละครมากขึน้ คือช่วงเวลา 19.00 น. ของวันศุกร์ ทาให้จาก
เดิมช่วงเวลา 19.00 น.ออกอากาศละครเพียง 4 วัน คือวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เป็ นการออกอากาศละครช่วง
19.00 น. ถึง 5 วัน คือ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะส่งผลให้เรตติง้ ของช่อง ONE31 สูงขึน้ ด้วย
5. นายวิทยา พลน้าเทีย่ ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้
▪ ธุรกิจละครเวที จะกลับมาเปิ ดแสดงได้ในช่วงใด
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชีแ้ จงดังนี ้
▪ ขอชีแ้ จงว่าธุรกิจละครเวที ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐอนุญาตให้สามารถ
จัดแสดงได้ ประกอบกับไม่มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แล้ว ก็อาจทาจะเปิ ดการแสดงละครเวทีในช่วงกลาง
ปี ถึงปลายปี 2565 นี ้
6. น.ส.ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี ้
▪ ภาวะเงินเฟ้อ และราคานา้ มันแพง ได้ส่งผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
นายระฟ้ า ดารงชัยธรรม ชีแ้ จงดังนี ้
▪ ภาวะเงินเฟ้อ อาจจะส่งผลกระทบต่อ รายได้จากการโฆษณาในช่องทีวี แต่ยงั ขณะนีย้ งั ไม่เห็นภาพที่ชดั เจนมากนัก
ในขณะนี ้ แต่ผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อรายได้จากการโฆษณาในช่องทีวีของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565
และอาจจะส่งผลไปถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 คือผลกระทบที่มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
ที่ยงั คงมีอยู่จนถึงปั จจุบนั นี ้

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
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