รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2564
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
เวลา และสถานทีประชุมเมื@อวันพุธที@ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) อาคารซีทีไอ
ทาวเวอร์ ชันV 21 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ ง เทพฯ ในรู ป แบบการประชุม ผ่ า นสื@ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(E – AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านันV ตามหลักเกณฑ์ และข้ อกําหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสือ@ อิเล็กทรอนิกส์
รายชื-อกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที-ปรึกษา ที-เข้ าร่ วมประชุม มีดงั นี G
1. นายนําชัย
2. นายประยนต์

หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ลาเสือ
รองประธานกรรมการบริ ษั ท กรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการบริ หารความเสีย@ ง
3. นายพูนสุข
โตชนาการ
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายศรศักดิg
แสนสมบัติ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
5. นายธนัย
ชริ นทร์ สาร
กรรมการอิ ส ระ และ ประธานคณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและ
กําหนดค่าตอบแทน
6. นายประจวบ
อุชชิน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี@ยง ประธานคณะกรรมการ
กลั@นกรองการลงทุน กรรมการทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทน
และ กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
7. นายธนรัฐ
ธนาวุฒิวฒ
ั นา กรรมการ และ กรรมการบริ หารความเสีย@ ง
8. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที@บริ หาร
9. นายกฤช
เอทเตอร์
ประธานเจ้ าหน้ าที@ฝ่ายการเงิน และ กรรมการกลัน@ กรองการลงทุน
10. นายปรี ดธิg นัช
โสรัต
ประธานเจ้ าหน้ าที@ฝ่ายการลงทุน
11. นางสาวสุพรรณี คลํ Vามณี
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
12. นายสุนนั ท์
กีรติวฒ
ั นพิศาล ที@ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท กีรติ แอสโซซิเอธ ลอว์ จํากัด
13. นายจิโรจ
ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
14. นายวรุณ
แซ่เฮ้ ง
ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
โดยมีกรรมการ และผู้เข้ าร่วมประชุม เข้ าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference call (WebEX) จํานวน 7 ท่าน (ลําดับที@ 1 4, 6 - 7, 12) และเข้ าร่ วมประชุม ณ สํานักงานของบริ ษัทฯ จํานวน 7 ท่าน และในการประชุมครังV นี V นายวรุ ณ แซ่เฮ้ ง ผู้สอบบัญชี
จาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตุการณ์ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
กรรมการที-ลาประชุม
1. นายโชติพนั ธุ์

เตียวิวฒ
ั น์

กรรมการ และ กรรมการกลัน@ กรองการลงทุน

เริ-มการประชุม
นายนํ า ชัย หล่ อ วัฒ นตระกู ล ประธานกรรมการ เป็ น ประธานในที@ ป ระชุ ม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้
นางสาวกชกร รักษาสุข เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดําเนินการประชุม (“เลขานุการบริ ษัท”)
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที@ประชุมทราบถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯ โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน และทุนชําระ
แล้ ว จํานวน 1,430,416,192 บาท ซึง@ เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,430,416,192 หุ้น มูลค่าที@ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น และในปี นี Vบริ ษัทฯ
ได้ กําหนดการจัดประชุมในรู ปแบบการประชุมผ่านสื@ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ@งบุคคลที@มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมสามัญ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
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ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 จะเป็ นบุคคลผู้ที@มีชื@อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื@อผู้ถือหุ้นที@มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ณ วันที@ 26 มีนาคม 2564
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 มีกรรมการที@เข้ าร่ วมประชุมจํานวน 8 ท่าน จากจํานวนกรรมการทังหมด
V
9
ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 88 ของจํานวนกรรมการบริ ษัททังคณะ
V
และมีจํานวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้ าร่ วมประชุมผ่านระบบ
WebEX ซึง@ ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวม 26 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 1,166,961,008 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 81.58 ของจํานวนหุ้นที@จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ัV
ษัทฯ จํานวน 1,430,416,192 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ
ทังV นี V เพื@อความเข้ าใจที@ตรงกันก่อนเริ@ มเข้ าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งวิธีการลงมติ
การนับคะแนนเสียง และระเบียบการประชุม ดังนี V
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึง@ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที@ตนถือ โดยให้ นบั หนึง@ หุ้นต่อหนึง@ เสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ กลับไปยังหน้ าระบบ DAP e-Shareholder Meeting
และกดที@ปมุ่ ลงคะแนน เลือกการลงคะแนน และกดยืนยัน ภายในระยะเวลาการเปิ ดให้ ลงคะแนน
3. เมื@อเสร็ จสิ Vนการนําเสนอในแต่ละวาระ เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งต่อที@ประชุมถึงการเปิ ดโหวต หรื อลงคะแนนเสียง
พร้ อมทังแจ้
V งระยะเวลาในการโหวต หรื อลงคะแนนเสียง ตามแต่ละวาระที@มีการกําหนดไว้ สําหรับผู้ที@ประสงค์
ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”
4. ในการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
V
@ออกจากตําแหน่งตามวาระ บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ ที@ประชุมพิจารณา
เลือกตังบุ
V คคลดังกล่าวเป็ นรายบุคคล
5. กรณีผ้ ูถือหุ้นที@ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ@งกําหนดให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
6. เพื@อความต่อเนื@องในการประชุม ระหว่างที@เจ้ าหน้ าที@รวบรวมคะแนนในแต่ละวาระนันV ผู้ดําเนินการประชุมจะเสนอ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาวาระต่อไปแล้ วจึงกลับมาแจ้ งผลคะแนนในวาระที@ผา่ นมา
7. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที@ 22 (1) กําหนดว่า “ในกรณีปกติ มติของที@ประชุมนันให้
V ชี Vขาดด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ@งเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที@คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที@ประชุมออก
เสียงเพิ@มขึ Vนอีกหนึง@ เสียงเป็ นเสียงชี Vขาด ดังนันV ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น จะไม่นบั คะแนน
เสียงท่านผู้ถือหุ้นที@งดออกเสียงลงคะแนน เป็ นฐานในการคํานวณ
8. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื@องจากการทยอยเข้ าระบบ DAP e-Shareholder
Meeting ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
9. กรณีที@ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ@มเติม ขอให้ ท่านส่งคําถามซึ@งเกี@ยวข้ องกับวาระที@
กําลังพิจารณา โดยมีขนตอน
ัV
ดังนี V
- สํา หรั บ ผู้ที@ ต้ อ งการสอบถามข้ อ มูล ให้ ก ลับ ไปยัง หน้ า ระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที@ ปุ่ ม
“ส่งคําถาม” โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความคําถาม และกดยืนยัน ซึง@ คําถามดังกล่าวจะถูกส่งเข้ าคิวรอไว้
- เมื@อถึงช่วงเวลาในการตอบคําถาม บริ ษัทฯ จะเรี ยกชื@อผู้ถือหุ้นตามคิวคําถามที@เข้ ามาในระบบ และขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นเปิ ดไมค์ บนระบบ WebEx เพื@อถามคําถามด้ วยตนเอง หรื อหากไม่สะดวก เลขานุการบริ ษัท
จะเป็ น ผู้อ่า นคํ า ถามนันV ๆ แทนผู้ที@ ส่ง คํ า ถามเข้ า มา โดยจะแจ้ ง ชื@ อ ผู้ถื อ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะทุก ครั งV
ก่อนเริ@ มอ่านคําถาม
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคําถาม หากคําถามในลําดับถัดมา มีลกั ษณะคล้ ายกับคําถามก่อนหน้ า
หรื อบริ ษัทฯ ได้ ตอบคําถามไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
- ทังV นี V หากระยะเวลาในการตอบคําถามไม่เพียงพอ บริ ษัทฯ จะดําเนินการตอบคําถามทังV หมดที@มีเข้ ามา
ในระบบ ผ่านทางรายงานการประชุม ซึง@ จะรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที@
ประชุมนี V โดยเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
- ในกรณี ที@ผ้ ูถือหุ้นมีคําถาม หรื อความเห็นที@นอกเหนือจากวาระที@กําลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณานําไป
สอบถาม หรื อให้ ความเห็นในวาระอื@น ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม
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บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น เสนอวาระการประชุม และเสนอชื@อบุคคล เพื@อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ตังแต่
V
วันที@ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที@ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตังแต่
V วนั ที@ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที@16 เมษายน 2564 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรื อชื@อบุคคลเพื@อรับการพิจารณา
เลือกตังเป็
V นกรรมการ และไม่มีการส่งคําถามล่วงหน้ าในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี V
วาระที- 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2563
เลขานุการบริ ษัท ชี Vแจงต่อที@ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
ซึ@งประชุมเมื@อวันที@ 7 สิงหาคม 2563 โดยเผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และนําส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุม ซึง@ ไม่มีการคัดค้ าน
หรื อขอแก้ ไขใด ๆ และได้ สง่ สําเนาเอกสารรายงานการประชุมดังกล่าว เพื@อประกอบการพิจารณาให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุก
ท่านทราบล่วงหน้ าแล้ ว จึงขอให้ ที@ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริ ษัท จึงขอให้ ที@ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท- ปี ระชุม
ที@ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี V
มติท- ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คะแนนเสียง
1,166,961,008
0
0

ร้ อยละ
100%
0%
-

หมายเหตุ : ต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง@ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที- 2

รั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี-ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563
เลขานุก ารบริ ษั ท เรี ย นเชิ ญ นายกฤช เอทเตอร์ ประธานเจ้ า หน้ า ที@ ฝ่ ายการเงิ น และนางสาวสุรี ย์ ภ รณ์
อุดมผลวณิช กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที@บริ หาร เป็ นผู้นําเสนอต่อที@ประชุมถึง ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ประจําปี 2563 และแผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามลําดับ
นายกฤชฯ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2563 เปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงานในปี
2562 โดยสรุปดังนี V
(หน่ วย : ล้ านบาท)
โครงสร้างรายได้
ค่าสือ@ โฆษณา
รับจ้ างผลิตสือ@
จัดคอนเสิร์ต
การขาย
กิจการร่วมค้ า
รายได้ รวม
ต้ นทุนรวม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

ปี 2562
38.84
2.08
40.92
42.76

ปี 2563
103.71
23.27
8.26
41.27
176.51
132.16
หน้ า 3 จาก 11

(หน่ วย : ล้ านบาท)
กําไร (ขาดทุน) ขันต้
V น
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื@น
รายได้ อื@น
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2562
(1.84)
285.27

ปี 2563
44.35
14.00
20.03
76.60

(272.97)

1.44

โดยในปี 2563 เนื@องด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด - 19 (COVID - 19) ส่งผลทําให้ บริ ษัทฯ
ไม่สามารถจัดกิ จกรรมการแสดงคอนเสิร์ตได้ จึงทําให้ บริ ษัทฯ ไม่มีรายได้ ในส่วนการดําเนินงานดังกล่าว แต่
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจใหม่ ซึง@ ได้ ดําเนินการลงทุนเข้ าซื Vอกิจการในปี ที@ผา่ น
มา ได้ แก่ รายได้ จากสื@อโฆษณา ณ จุดขาย (In-store Radio) จํานวน 103.71 ล้ านบาท รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
สื@อผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ยูทปู (YouTube) จํานวน 23.27 ล้ านบาท และรายได้ จากโครงการลงทุนใน
กิ จการร่ วมค้ า DCORP-DLI ซึ@งดําเนินการในการจัดทํา และติดตังV ป้ายประชาสัมพันธ์ อัจฉริ ยะ ผ่านโครงการ
ค่าสร้ างการรับรู้สปู่ ระชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 41.27
ล้ านบาท ส่งผลทํ าให้ ในปี 2563 บริ ษั ทฯ มี รายได้ เพิ@ม ขึนV จากปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 331.35 ซึ@งจากที@ กล่าวมา
ข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ รายได้ จากสือ@ โฆษณา ณ จุดขาย (In-store Radio) ถือเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัทฯ ซึง@ มีสดั ส่วน
มากถึงร้ อยละ 58.76 ของรายได้ รวมในปี 2563 จึงขอรายงานรายได้ จากส่วนการดําเนินงานดังกล่าวเพิ@มเติมแยก
ตามสถานที@ขายสินค้ า (Supermarket / Hypermarket) ซึง@ เป็ นร้ านค้ ารายได้ หลัก ดังนี V
สถานที-ขายสินค้ า(Supermarket / Hypermarket)
1. ร้ านสะดวกซื Vอ 7 - Eleven
2. ห้ างค้ าปลีก Big C
3. ห้ างค้ าส่ง Makro
4. Tops Supermarket
5. ร้ านสะดวกซื Vอ Mini Big C
6. ร้ านสะดวกซื Vอ Family Mart
7. ห้ างค้ าปลีก Max Value

รายได้ (ล้ านบาท)
27.37
22.21
11.24
10.97
3.15
0.72
0.18

ทังนี
V V นายกฤชฯ ยังได้ รายงานถึงงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยสรุ ป คือ ในปี 2563 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
จํานวน 613.60 ล้ านบาท เพิ@มขึ Vนจากปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 15.13 หนี Vสินรวม จํานวน 111.08 ล้ านบาท เพิ@มขึ Vน
จากปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 141.69 และส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 502.52 ล้ านบาท เพิ@มขึ Vนจากปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ
3.18 อย่างไรก็ตาม สําหรับในส่วนตัวเลขหนี Vสินที@เพิ@มขึ Vน มิได้ เกิดจากหนี Vสินที@ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายแก่บริ ษัทฯ แต่
เป็ นเพียงตัวเลขหนี Vสินทางบัญชีเท่านันV
นางสาวสุรีย์ภรณ์ฯ รายงานต่อที@ประชุมว่า สืบเนื@องจากการดําเนินธุรกิจในปี ที@ผ่านมา ฝ่ ายบริ หารมุ่งเน้ นไป
ที@การฟื นV ฟูกิจการ ซึง@ เห็นได้ จากผลการดําเนินงานที@มีการเติบโตขึ Vน เพื@อให้ เกิดการสร้ างความเติบโตอย่างต่อเนื@อง
และยั@งยืน ในปี 2564 นี V ฝ่ ายบริ หารจึงมุ่งเน้ นแผนการดําเนินธุรกิจเพื@อสร้ างรากฐาน และการลงทุน โดยแบ่ง
วิธีการดําเนินงานออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี V
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วิสัยทัศน์ และทิศทางการเติบโต
กลุ่มธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจ

Expansion

Diversify

Balance

Media

Commerce

International Market

o In-Store
o Activation
o E-Sport
o Influencer

o Products
o Service

o Middle East
o CLMV
o China

1) Expansion: การขยายการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม Media โดยการขยายรู ปแบบการดําเนินการ ซึง@ มุ่งเน้ นไป
ยังช่องทางออนไลน์ โดยแบ่งการดําเนินธุรกิจ ดังนี V
1.1) สื@อโฆษณา ณ จุดขาย :In-Store Media ซึ@ง ณ ปั จจุบันบริ ษัทฯ มี สัญญาสัมปทานในการดําเนิ นการ
ให้ แก่ร้านค้ าต่าง ๆ ตามที@คณ
ุ กฤชฯ ได้ รายงานในช่วงต้ น และสําหรับในปี นี Vบริ ษัทฯ มีแผนในการขยาย
ธุ ร กิ จ ไปสู่ก ารเป็ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารในการติ ด ตังV บริ ห ารจัด การตามร้ านค้ า หรื อ หน่ ว ยงานต่า ง ๆ ซึ@ง อยู่
นอกเหนื อสัญญาสัมปทานของบริ ษัทฯ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางในการเสนอบริ การ (Platform)
เพื@อให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกใช้ บริ การของบริ ษัทฯ ได้ ผา่ นช่องทางออนไลน์ 24 ชัว@ โมง
1.2) การดําเนินกิ จกรรมคอนเสิร์ต หรื ออิเวนต์ (Event) :Activation โดยมุ่งเน้ นการขยายเพิ@มเติมไปสู่การ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมในลัก ษณะ Festival และ Exhibition ซึ@ง อัต ราการเติ บ โตของรายได้ โ ดยเฉลี@ ย ต่ อ ปี
(CAGR) ของธุรกิจ Exhibition มีอตั ราสูงถึงร้ อยละ 10.70 (ข้ อมูลปี 2559 - 2563) และคาดว่าภายหลัง
จากสถานการณ์ โ ควิ ด (COVID-19) ธุ ร กิ จ Exhibition ก็ ยัง คงมี แ นวโน้ มการเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื@ อ ง
ประกอบกับการศึกษาข้ อมูลเกี@ยวกับการดําเนินกิจกรรมในลักษณะ Music Event ซึ@งมีการคาดการณ์
อัตราการเติบโตของรายได้ โดยเฉลี@ยต่อปี (CAGR) ในปี 2560 - 2567 อยู่ที@ร้อยละ 13.40 แต่อย่างไรก็
ตามด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด (COVID-19) ในปั จจุบนั ส่งผลทําให้ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถดําเนินกิจกรรมได้ มากเท่าที@ควร ซึ@งในเบื Vองต้ นบริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นไปที@การดําเนินกิจกรรมใน
ลักษณะการส่งเสริ มสุขภาพเป็ นหลัก
1.3) ธุรกิจ E - Sport บริ ษัทฯ ตังเป้
V าหมายในการเป็ นหนึง@ ในผู้นํา 5 อันดับแรกของประเทศไทย ในด้ านการจัด
กิจกรรมซึง@ เกี@ยวข้ องกับธุรกิจ E - Sport ด้ วยเห็นว่าเป็ นกลุม่ ธุรกิจที@มีอตั ราการเติบโตค่อนข้ างมาก โดย
ในช่วงต้ นจะมุ่งเน้ นไปที@การเป็ นผู้ให้ บริ การในการบริ หารจัดการแก่ผ้ สู นใจลงทุนในธุรกิจ E - Sport ใน
ประเทศไทย ซึง@ บริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบจากฐานลูกค้ าเดิมซึง@ ใช้ บริ การสื@อโฆษณา In-Store Media ที@อาจ
มีความสนใจขยายตลาดไปสูก่ ลุม่ E -Sport
1.4) ผู้ผลิต Content และ Influencer โดยตังเป้
V าหมายในการผลิต Series และจัดตังV Community ในปี 2564
ซึง@ จะเป็ นฐานสําคัญในการสร้ างศิลปิ น (Influencer) ของบริ ษัทฯ ที@ก่อให้ เกิดรายได้ ในอนาคต เนื@องจาก
เห็นว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้ มการเติบโตอย่างต่อเนื@อง
2) Diversify: การกระจายธุร กิ จ สู่ก ารให้ บ ริ ก ารด้ า น E-commerce และมองหาโอกาสในการสร้ าง Platform
รวมถึงพัฒนาสู่ Ecosystem ของธุรกิจ โดยแบ่งการดําเนินธุรกิจ ดังนี V
2.1) การขายสิน ค้ า :Products โดยแบ่งการดํ า เนิ น งานออกเป็ น 2 ลัก ษณะ คื อ 1) การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
ร่ วมกันคูค่ ้ า หรื อผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ซึง@ มีแนวโน้ มการเติบโต และมีศกั ยภาพ และ
2) เป็ นตัวแทนในการจํ าหน่ายสินค้ าต่าง ๆ ซึ@งมีแนวโน้ มการเติบโต และมีศักยภาพ โดยมุ่งเน้ นการ
จําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นหลัก
2.2) ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร :Service พัฒ นา Platform เพื@ อ เป็ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารในด้ า น E-Commerce และเป็ น อี ก หนึ@ ง
ช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้ าออนไลน์ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการต่าง ๆ ซึง@ เป็ นไปตามทิศทาง แนวโน้ มของ
การค้ าในปั จจุบนั และอนาคตที@ใช้ ชอ่ งทางออนไลน์ในการทําการค้ าเพิ@มมากขึ Vน
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3) Balance: ศึกษา และเตรี ยมความพร้ อมในการขยายสู่ตลาดต่ างประเทศ เพื@อเพิ@มช่องทางในการขายสินค้ า
และบริ การ ซึ@งการศึกษา และการเตรี ยมความพร้ อมดังกล่าว เป็ นการเตรี ยมการเพื@อรองรั บการ
เติบโตในอนาคตของบริ ษัทฯ จากการดําเนินธุรกิจในกลุม่ ธุรกิจทังหมดที
V
@กล่าวมาข้ างต้ น
ทังนี
V V นางสาวสุรีย์ภรณ์ฯ ยังได้ รายงานต่อที@ประชุมเพิ@มเติมถึงระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนธุรกิจที@
กล่า วมาข้ า งต้ น โดยมุ่ง เน้ น การพัฒ นา และเพิ@ ม ศัก ยภาพให้ กับ องค์ ก ร เพื@ อ ตอบสนองต่อ ทิ ศ ทาง แนวโน้ ม
ความเปลีย@ นแปลง และการพัฒนาต่าง ๆ ของเทคโนโลยี เพื@อเสริ มสร้ างความยัง@ ยืนในอนาคต ดังนี V
แผนการดําเนินงานช่ วงที- 1: ปี 2564 - 2565
วางรากฐาน เพิ@มการลงทุน และเตรี ยมความพร้ อมในการวางทิศทางและกลยุทธ์ เพื@อการเติบโต โดยให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาใน 3 ด้ าน คือ บุคลากร กระบวนการทํางาน และเทคโนโลยี
แผนการดําเนินงานช่ วงที- 2: ปี 2566 - 2567
กําหนดทิศทาง แนวโน้ มในการดําเนินธุรกิจได้ อย่างชัดเจน ซึง@ เป็ นผลมากจาการดําเนินงานในช่วงที@ 1 และ
เริ@ มวางแผนการเติบโตจากการลงทุนในธุรกิจที@เกี@ยวเนื@อง เพื@อมุ่งเน้ นการสร้ าง Ecosystem สําหรับการดําเนิน
ธุรกิจขององค์กร
แผนการดําเนินงานช่ วงที- 3: ปี 2568 - 2569
มุ่งเน้ นการสร้ างมูลค่าเพิ@ม และต่อยอดธุรกิจจากผลการดําเนินงานธุรกิจซึง@ ได้ ลงทุนในระยะการดําเนินงาน
ที@ 1 และ 2
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริ ษัท จึงแจ้ งให้ ที@ประชุมทราบว่า วาระนี Vเป็ นวาระเพื@อทราบ ซึง@ ไม่มี
การลงมติ โดยที@ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2563
วาระที- 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่ อย
ประจําปี 2563 สินG สุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2563
เลขานุการบริ ษัท ชีแV จงต่อที@ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี สินV สุด วันที@ 31 ธันวาคม 2563 ซึ@งได้ ผ่านการ
ตรวจสอบจาก คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด และได้ ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังV ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
V V มาตรา 112
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 46 กําหนดให้ บริ ษัทฯ จัดทํางบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ Vนสุดของรอบปี บญ
ั ชี เพื@อเสนอให้ ที@ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของทุกปี จึงขอให้ ที@ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ Vนสุด วันที@ 31
ธันวาคม 2563 โดยสาระสําคัญของงบการเงินสรุปได้ ดงั นี V
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี Vสินรวม
รายได้ รวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
V Vนฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
580.93
95.13
127.02
10.45
0.007

งบการเงินรวม
613.60
111.08
176.51
1.44
0.001

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริ ษัท จึงขอให้ ที@ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

หน้ า 6 จาก 11

มติท- ปี ระชุม
ที@ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจําปี 2563 สิ Vนสุด ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2563 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี V
มติท- ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คะแนนเสียง
1,166,961,008
0
0

ร้ อยละ
100%
0%
-

หมายเหตุ : ต้ องอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง@ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที- 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล และการงดจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรั บผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 สินG สุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2563
เลขานุการบริ ษัท ชี Vแจงต่อที@ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ ข้ อที@ 54 กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึง@ ไว้ เป็ นทุนสํารองของบริ ษัทฯ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุทธิ ประจําปี หักออกด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี V จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที@ 52 กําหนดห้ ามมิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในกรณีที@บริ ษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
โดยในรอบระยะเวลาบัญชี สิ Vนสุดวันที@ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯ มีขาดทุนสะสมเป็ นจํานวน 1,974.87 ล้ านบาท
จึงขอให้ ที@ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล และงดจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ประจําปี 2563 สิ Vนสุดวันที@ 31 ธันวาคม 2563
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริ ษัท จึงขอให้ ที@ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท- ปี ระชุม
ที@ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติเ ป็ น เอกฉัน ท์ อนุมัติก ารงดจ่า ยเงิ น ปั น ผล และการงดจัด สรรเงิ น ทุน สํา รอง
ตามกฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2563 สิ Vนสุด ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2563 ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี V
มติท- ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คะแนนเสียง
1,166,961,008
0
0

ร้ อยละ
100%
0%
-

หมายเหตุ : ต้ องอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง@ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที- 5

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตังG กรรมการแทนกรรมการที-ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
เลขานุการบริ ษัท ชี Vแจงต่อที@ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อที@ 32 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครังV ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที@สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที@ออกจากตําแหน่งตามวาระนันV อาจได้ รับเลือกตังเข้
V ามาดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการใหม่ ไ ด้ โดยในปี 2564 กรรมการที@ ค รบวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง มี จํ า นวน 4 ท่ า น คื อ 1) นายนํ า ชัย
หล่อวัฒนตระกูล 2) นายธนัย ชริ นทร์ สาร 3) นายประจวบ อุชชิน และ 4) นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

หน้ า 7 จาก 11

คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมตามโครงสร้ างของบริ ษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควร
เสนอให้ กรรมการทังV 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ต่อไปอีกวาระหนึ@ง โดยได้ แนบประวัติไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุม ที@ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว จึงขอให้ ที@ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
V
แทน
กรรมการที@ออกจากตําแหน่งตามวาระ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริ ษัท จึงขอให้ ที@ประชุมลงมติการแต่งตังกรรมการเป็
V
นรายบุคคล
มติท- ปี ระชุม
ที@ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการเป็
V
นรายบุคคล ดังนี V
1) มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตังV นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี V
มติท- ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คะแนนเสียง
1,166,961,008
0
0

ร้ อยละ
100%
0%
-

หมายเหตุ : ต้ องอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง@ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตังV นายธนัย ชริ นทร์ สาร กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี V
มติท- ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คะแนนเสียง
1,166,961,008
0
0

ร้ อยละ
100%
0%
-

หมายเหตุ : ต้ องอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง@ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั แิ ต่งตังV นายประจวบ อุชชิน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี V
มติท- ปี ระชุม
คะแนนเสียง
ร้ อยละ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

1,166,961,008
0
0

100%
0%
-

หมายเหตุ : ต้ องอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง@ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4) มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตังV นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี V
มติท- ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คะแนนเสียง
1,163,731,008
0
0

ร้ อยละ
100%
0%
-

หมายเหตุ : ต้ องอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง@ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

หน้ า 8 จาก 11

วาระที- 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2564
เลขานุการบริ ษัท ชี Vแจงต่อที@ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อที@ 42 ได้ กําหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทฯ ในรู ปของเงินรางวัล
เบี Vยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื@นตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อตามที@
ที@ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมตั ิ ซึง@ อาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวาง
เป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี@ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี V
กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี Vยเลี Vยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัทฯ
ทังV นี V คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็น ของคณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลและกํ า หนด
ค่าตอบแทน ซึ@งได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดําเนินงาน และขนาดธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบกับ
ภาระหน้ าที@ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตราค่าตอบแทน
จากธุรกิจที@มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ และเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที@อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษัทฯ จึง
ขอให้ ที@ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 ในวงเงิน
ไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี V
1. ค่าตอบแทนที@เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่ อย
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- กรรมการชุดย่อย

ค่ าเบียG ประชุม
(บาท/ครั งG )

22,000
17,000

-

-

22,000
17,000

หมายเหตุ : - คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประกอบด้ วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการ
ทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่ าตอบแทน 3) คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและรั บผิ ดชอบ
ต่อสังคม 4) คณะกรรมการบริ หารความเสีย@ ง และ 5) คณะกรรมการกลัน@ กรองการลงทุน
- สําหรับค่าเบี Vยประชุมบริ ษัทฯ จะจ่ายค่าเบี Vยประชุมในอัตราไม่เกิน 22,000 บาท/เดือน สําหรับ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เกิน 17,000 บาท/เดือน สําหรับกรรมการชุดย่อย

2. สิทธิประโยชน์อื@น ๆ : - ไม่มี ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริ ษัท จึงขอให้ ที@ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท- ปี ระชุม
ที@ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ประจําปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี V
มติท- ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คะแนนเสียง
1,166,961,008
0
0

ร้ อยละ
100%
0%
-

หมายเหตุ : ต้ องอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (^/_) ของจํานวนเสียงทังหมด
V
ของผู้ถือหุ้นซึง@ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตังG ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อย
ประจําปี 2564
เลขานุการบริ ษัท ชี Vแจงต่อที@ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ ข้ อที@ 45 กํ าหนดให้ ที@ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตังV ผู้สอบบัญชี และกํ าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ทังนี
V V คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที@ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
V ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย ประจําปี 2564 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ@งดังต่อไปนี V เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
1) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที@ 5113 และ/หรื อ
(เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื@อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ตังแต่
V ปี 2562)
2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที@ 7305 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื@อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัฒฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที@ 4713 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื@อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
4) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที@ 5897 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื@อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
5) นายโกมินทร์ ลิ Vนปราชญา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที@ 3675 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื@อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
6) นายมงคล เหล่าวรพงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที@ 4722 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื@อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
7) นางสาวกชมน ซุน่ ห้ วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที@ 11536
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื@อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
และในกรณีที@ผ้ สู อบบัญชี ตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที@ได้ ให้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ น
ผู้มีอํานาจแต่งตังผู
V ้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื@นของบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที@แทนได้ โดย
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง@ ได้ พิจารณาถึงมาตรฐานการทํางาน
ความเชี@ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบตั ิหน้ าที@ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา รวมทังV ความเป็ นอิสระของบริ ษัทที@เป็ น
สํานักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื@อที@เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ ส่วนเสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที@เกี@ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ จึงขอเสนอให้ ที@ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังบริ
V ษัท กริ นทร์ ออดิท
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2564 และพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3,095,000 บาท ทังนี
V V หากมีงานนอกเหนือจากการสอบ
บัญชีประจําไตรมาส และประจําปี ตามปกติ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจพิจารณากําหนดค่าใช้ จ่าย
พิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2562 – 2564 ดังนี V
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
(งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และงบการเงิ นรวม)
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน@ จํากัด
ค่าแบบสอบถาม บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
ค่าแบบสอบถาม บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จํากัด
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2562

2563

2564

1,570,000

1,760,000

1,840,000

300,000
300,000
180,000
180,000

150,000
250,000
180,000
50,000/1

235,000
180,000
220,000
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2562
กิจการร่วมค้ า DCORP – DLI
บริ ษัท เรฟโวลูชนั ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
ค่าบริ การอื@น
รวม

2563
170,000

2564
310,000
310,000

2,530,000

2,560,000

3,095,000

หมายเหตุ : /1 เป็ นการคิดค่าสอบบัญชีเพียงระยะเวลา 1 ไตรมาส

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริ ษัท จึงขอให้ ที@ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท- ปี ระชุม
ที@ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตังV ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามรายนามที@เสนอข้ างต้ น และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี
2564 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3,095,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี V
มติท- ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คะแนนเสียง
1,166,961,008
0
0

ร้ อยละ
100%
0%
-

หมายเหตุ : ต้ องอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง@ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที- 8

พิจารณาเรื- องอื-น ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

เนื@องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามเพิ@มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที@สละเวลาเข้ าร่ วม
ประชุม และกล่าวปิ ดการประชุมเวลา 11.10 นาฬิกา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที@บริ หาร
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