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แนวทางปฏิบติัส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโัคโรนา 2019 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า (COVID-19 ) บรษิัทมคีวามห่วงใยอย่างยิง่ต่อความเสีย่งของการ
แพร่ระบาดดงักล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้มกีารก าหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั  
COVID-19 ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดงันี้ 

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ลีกัษณะดงันี้ ขอความร่วมมอืงดเขา้ร่วมประชุม โดยผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทัได ้
• ผูถ้อืหุน้ทีม่อีาการเป็นไข้ หรอืมอีุณหภูมริ่างกาย 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป หรอืมอีาการเกี่ยวกบัระบบ

ทางเดนิหายใจ หรอืมอีาการทีอ่าจสงสยัว่าตดิเชือ้ไวรสั COVID-19   
• ผูถ้อืหุน้ทีม่บีุคคลในครอบครวัหรอืบุคคลใกล้ชดิทีอ่ยู่ในพืน้ทีท่ีม่กีารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั  COVID-19 

หรอืเสีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 
 

1.2 เพื่อเป็นการป้องกนัและลดความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 จากความแออดัของผูถ้อืหุน้ใน
วนัประชุมซึง่ยงัไม่อาจคาดเดาได ้และเพื่อสุขอนามยัของตวัท่านเอง บรษิทัขออนุญาตใหท้่านมอบฉนัทะใหก้บั
กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมรายละเอยีด
เอกสารการมอบฉันทะบรษิทัฯ ซึ่งจะจดัส่งใหพ้รอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2564 
ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถส่งหนังสอืมอบฉนัทะพรอ้มหลกัฐานแนบ และส่งมาที ่ 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษทั บริษทั เน็ตเบย ์จ ำกดั (มหำชน)   
เลขที ่719/5,8-9 ถนนพระรำมที ่6 แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรงุเทพมหำนคร 10330 
 

1.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม  ให้สามารถส่งค าถามได้ล่วงหน้าถึงวันที่           
21 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดงันี้ 
• ส่งมาทีบ่รษิทัพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ หรอื อเีมลล ์: corporatesecretary@netbay.co.th 

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
2.1 เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ก่อนเขา้ไปในบรเิวณหรอืสถานที่

จดัการประชุม ทุกท่านตอ้งผ่านจุดคดักรองทีบ่รษิทัจดัเตรยีมขึน้ รวมถงึจุดคดักรองของโรงแรม โดยทุกท่านตอ้ง
ผ่านการตรวจวดัอุณหภูมริ่างกายก่อน หากอุณหภูมริ่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไปถอืว่ามไีข ้หรอืหาก
ผูถ้อืหุน้มอีาการอย่างใดอย่างหนึ่งทีเ่สีย่งตอ่การตดิเชือ้ COVID-19  เช่น มไีข ้ไอ จาม มนี ้ามกู เป็นตน้ บรษิทัขอ
ความร่วมมอืบุคคลดงักล่าวงดเขา้ในบรเิวณพื้นทีจ่ดัประชุม  

 
อย่างไรกต็าม ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ถูกปฏเิสธให้เขา้สถานทีจ่ดัประชุม ผูถ้อืหุน้ยงัคงสามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระ

ของบรษิทัเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ โดยบรษิทัไดม้กีารจดัเตรยีมเอกสารการมอบฉนัทะไวส้ าหรบัท่าน ณ 
จุดคดักรองอย่างครบถว้นและเพยีงพอ 

 

2.2 บรษิทัจะเน้นย ้าสถานทีจ่ดังานเกี่ยวกบัการท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิดบรเิวณหอ้งประชุม
รวมถงึบรเิวณทีม่ผีูส้มัผสัจ านวนมาก เช่น ราวบนัได หอ้งน ้า จุดรบัอาหารว่าง ดว้ยน ้ายาท าความสะอาดหรอื
แอลกอฮอล ์70% อย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัการเกดิเชือ้โรค 

 



 

ทัง้นี้เพื่อความปลอดภยัและป้องกนัการตดิต่อไวรสัโคโรน่า COVID-19) ของผู้ถือหุน้ทุกท่าน บรษิัทขอความร่วมมอืทุก
ท่านใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าของกรมควบคุมโรครวมถงึขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้อย่างเคร่งครดั  

 

• งดเขา้ร่วมกจิกรรมทีม่คีนจ านวนมาก มสีถานทีแ่ออดั และเลี่ยงการเดนิทางไปในพื้นทีเ่สีย่งก่อนวนัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ .ศ.2564 อย่างน้อย 14 วนั 

• หากรู้สกึว่าตนเองมอีาการป่วยหรอืมคีวามเสี่ยงในการตดิเชื้อไวรสั  COVID-19 บรษิัทขออนุญาตใหท้่าน
มอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

• การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร รวมถงึจุดลงทะเบยีน ควรเวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
• ขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ เตรยีมหน้ากากอนายมยัของตนเองมาดว้ยและควรสวมใส่ตลอดเวลาที่

ประชุมฯ ตัง้แต่จุดลงทะเบยีนจนขา้ร่วมการประชุมเสรจ็สิน้เพื่อความปลอดภยัต่อตนองและบุคคลขา้งเคยีง 
• ผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ ควรท าความสะอาดมอืดว้ยแอลกอฮอล์ หรอืเจลทัง้ก่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้ร่วม

ประชุม และก่อนออกจากสถานทีจ่ดัการประชุม รวมถงึทุกครัง้ทีส่มัผสัจุดเสีย่งทีจ่ะมเีชือ้โรค 
 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมาก อาจท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม บรษิทั
จงึขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมอืในการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทังดบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพื่อลดความเส่ียงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรสั COVID-19 



1บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มห�ชน็)  

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 

 
เรื่อง เชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย : 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
 2. One Report ปี 2563 ในรปูแบบ QR Code 
 3.  ขอ้มลูกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ  
 4. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2564 
 5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้   
 6. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
 7. รายการเอกสารและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะทีต่อ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุ 
 8. แผนทีโ่รงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส 
 9.  แบบการลงทะเบยีนและหนังสอืมอบฉนัทะตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
 10. แบบขอรบัหนังสอืรายงานประจ าปี 2563/ One Report 2020 
  

เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ได้มมีติให้เรยีก
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี 1 ชัน้เอ็ม โรงแรมปทุมวนั     
ปร๊ินเซส เลขท่ี 444 เอม็บีเค เซ็นเตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 เพื่อพจิารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามระเบยีบวาระพรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชมุเมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เลขานุการบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่     
25 มถิุนายน 2563 และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันับตัง้แต่วนัประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าถูกตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 จงึขอเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้น
พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.netbay.co.th) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่25 มถิุนายน 2563 โดยคณะกรรมการเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง
จงึเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้สามญัประจ าปี 2564 รบัรองดงัปรากฏรายละเอียดในส าเนารายงานการประชุมตามสิง่ที่    
ส่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

คะแนนเสียงส าหรบัการลงมติ   อนุมตัโิดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 25 คณะกรรมการไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี
เพื่อแสดงถึงกิจการที่ได้จัดการไปของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการ
เปลีย่นแปลงส าคญัทีเ่กดิขึน้ในปี 2563 รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท
ประจ าปี 2563 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงส าคญัที่เกิดขึ้นในปี  2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
รบัทราบ 

 คะแนนเสียงส าหรบัการลงมติ  เน่ืองจากเป็นวาระรบัทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ ารอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112  ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบรษิทั
ขอ้ 48 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทั และ
จดัใหม้กีารตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
งบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอยีดของงบการเงนิปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมครัง้นี้  สิง่ที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 โดยฐานะ
ทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2563 ทีผ่่านมา สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  

      งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน      หน่วย : ล้านบาท 

รายการ บริษทัและบริษทัย่อย บริษทั 

สนิทรพัย ์ 609.41 523.26 

หนี้สนิ 144.5 80.93 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 388.45 282.99 

ก าไรส าหรบัปี 156.45 156.38 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.78 0.78 
 

คะแนนเสียงส าหรบัการลงมติ   อนุมตัโิดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 51 
ก าหนดใหบ้รษิทั ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกั
ดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

โดยบรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการหลงัจาก
หกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองครบถ้วนแล้วตามกฎหมาย ดงันัน้ 
จากผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 บรษิทัมกี าไรสะสมทีส่ามารถน ามาจ่ายปันผลเป็นเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้
จ านวนทัง้สิ้น 156,382,026 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกิจการของส่วนงานทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ
การลงทุนทัง้สิน้ในอตัราหุน้ละ 0.7819 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 156,380,000 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สบิหกลา้นสามแสนแปด
หมื่นบาทถว้น) หรอืคดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 99.99 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่
ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายและไม่สามารถขอเครดติภาษคีนืเงนิปันผลได้  

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถ้อืหุน้เฉพาะผูม้สีทิธริบัเงนิปันผลตามทีป่รากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อ
ผูม้สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่6 พฤษภาคม 2564 (จะขึน้เครื่องหมาย XD หรอืวนัทีไ่ม่มสีทิธริบัเงนิปัน
ผลในวนัที ่5 พฤษภาคม 2564) โดยก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม 2564  
 

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบกบัอตัราการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานยอ้นหลงัปี 2563, 2562 และ 2561 มดีงันี้     
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสุทธสิ าหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 156,382,026 194,877,630 151,123,716 



3บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มห�ชน็)  

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
2. จ านวนหุน้ (หุน้) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
3. เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.7819 0.9743 0.7556 
4. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้  156,380,000 194,860,000 151,120,000 
5. อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสุทธสิ าหรบัปี     
   ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

99.99 99.99 99.99 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเหน็สมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตักิารจ่ายปันผลประจ าปี 2563 แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจากก าไรสุทธงิบการเงนิเฉพาะกจิการของส่วนงานทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิการลงทุนทัง้สิน้ในอตัราหุน้ละ 0.7819 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 156,380,000 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สบิหกล้านสาม
แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 99.99 ของก าไรสุทธิตามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ ซึ่งผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหกัภาษีเงนิได้ ณ ทีจ่่ายและไม่สามารถขอเครดติภาษีคนืเงนิปัน
ผลได ้ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถ้อืหุน้เฉพาะผูม้สีทิธริบัเงนิปันผลตามทีป่รากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนด
รายชื่อผูม้สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่6 พฤษภาคม 2564 (จะขึน้เครื่องหมาย XD หรอืวนัทีไ่ม่มสีทิธริบั
เงนิปันผลในวนัที ่5 พฤษภาคม 2564) โดยก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม 2564  

คะแนนเสียงส าหรบัการลงมติ   อนุมตัโิดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบัขอ้ 39 ของบรษิทัก าหนดให้
การประชุมผูส้ามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอตัรา กรรมการที่
ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัการจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนนัน้ ให้ใชว้ธิจีบัสลาก 
ส่วนในปีถดัไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  อนึ่ง กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งนัน้
ชอบทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้กี หากทีป่ระชุมไดเ้ลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อกีครัง้ ส าหรบั
รายชื่อคณะกรรมการของบรษิทัทัง้ 7 ท่าน มดีงันี้  

  1.  ศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์   ประธานกรรมการ 
  2.  นายพชิติ ววิฒัน์รุจริาพงศ ์  รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
  3.  นายอคัรเดช โรจน์เมธา   กรรมการ 
  4.  นางกอบกาญจนา วรีะพงษป์ระดษิฐ ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/  
       กรรมการผูจ้ดัการ 
  5.  นางปัทมา วงษ์ถว้ยทอง   กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6.  นายวชิติ ญาณอมร กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

  7.  นายสุวทิย ์อรุณานนทช์ยั  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ  
                                                                                 พจิารณาค่าตอบแทน 
 

โดยกรรมการทีค่รบก าหนดจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ไดแ้ก่  
  1. นายอคัรเดช โรจน์เมธา    กรรมการ 

2. นายวชิติ ญาณอมร กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ     
พจิารณาค่าตอบแทน 

 
นอกจากนี้บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และในส่วนการพจิารณาสรรหากรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีต่้องออกตาม
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วาระนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาประวตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ประวตักิารท างานทีด่ี มภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล รวมทัง้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มทีศันคตทิีด่ตี่อองค์กร สามารถ
อุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการตามกลยุทธ์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ  ตลอดจนเพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที่ รวมถงึสามารถใหค้วามเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการพจิารณาสรรหากรรมการ โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ จงึเหน็
ควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบรษิัทให้ความเห็นชอบเลอืกกรรมการผู้ทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระดงัมี
รายชื่อขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่งจ านวน 1 ท่าน และใหค้วาม
เห็นชอบคดัเลือกกรรมการเข้าใหม่จ านวน 1 ท่าน โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ่ง และกรรมการเขา้ใหม่ โดยรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาอย่าง
กลัน่กรองดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบั
การประกอบธุรกจิของบรษิัท จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิลอืกกรรมการ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการเพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ดมิอกีวาระหนึ่ง จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

นายวชิติ ญาณอมร กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ     
พจิารณาค่าตอบแทน 

 
และเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก ่

นางสุวภิา วรรณสาธพ    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัไดก้ลัน่กรองแลว้มคีวามเหน็ว่า บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการขา้งตน้ไม่
มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายและมคีุณสมบตัใินการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/  หรอืกรรมการอสิระของบรษิทั 
ตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิม่เตมิ) และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง
ครบถว้นทุกประการ 

      

 คะแนนเสียงส าหรบัการลงมติเลือกตัง้กรรมการ  การพจิารณาวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยลงคะแนนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ  

กไ็ดใ้นกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด้ 
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึ

มหีรอื จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าดเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีง 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หา้มมใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่ 
กรรมการ เวน้แต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 38 ไดก้ าหนดใหก้รรมการ
มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงนิเดอืน เงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่นตามทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา  

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่25 มถิุนายน 2563 มมีตใิหก้ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 ดงันี้     



5บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มห�ชน็)  

1. เบีย้ประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม                                                                     (บาท/คน/ครัง้) 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบีย้ประชมุ 
ประธาน กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2563 
25,000 

 
กรรมการบรษิทัทีไ่ม่
เป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2563 

18,000 
 

ประธาน/กรรมการ 
บรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2563 

ไม่ม ี

 
 

2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน                                                                                         (บาท/คน)            
ต าแหน่ง เงินเดือน 

ประธานกรรมการบรษิทั 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ 20,000 

กรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 

ประธาน/กรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ไม่ม ี

          โดยวงเงนิเบีย้ประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ ารายเดอืนจะไม่เกนิ 3,500,000 บาท (สามลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
 

3. เงินบ าเหน็จกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิารใหไ้ดร้บัเงนิบ าเหน็จกรรมการในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของเงนิปันผลทีม่กีาร
จ่ายแก่ผูถ้อืหุน้ และในวงเงนิไม่เกนิจ านวน 4,500,000 บาท (สีล่้านหา้แสนบาทถ้วน) โดยใหค้ณะกรรมการบรษิัท
เป็นผูพ้จิารณาก าหนดจ านวนเงนิทีเ่หมาะสม และใหไ้ปพจิารณาแบ่งจ่ายกนัเอง  
หมายเหตุ :   การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจ ารายเดือน และเงินบ าเหน็จกรรมการส าหรบักรรมการเข้าใหม่และกรรมการ
ลาออกจะค านวณจ่ายนับจากวนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการและตามสดัส่วนของระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งดงักล่าว การ
จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนท่ีมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น 
 

4. ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 
    - ไม่ม ี- 

บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,055,000 บาท 
(สองล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 675,000 บาท (หกแสนเจด็หมื่นหา้พนับาท
ถ้วน) ค่าตอบแทนรายเดอืน รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถว้น) และเงนิ
บ าเหน็จกรรมการส าหรบักรรมการทีม่ไิด้เป็นผูบ้รหิาร รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยในล าดบัที ่2 

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ประจ าปี 2564 ดงันี้  

 



6 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นัประจำำาปี 2564  

1. เบีย้ประชุมกรรมการ : กรณีเขา้ร่วมประชุม                                                                (บาท/คน/ครัง้) 
ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบีย้ประชมุ 

ประธาน กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี  2564 

25,000 
 

กรรมการบรษิทัทีไ่ม่
เป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี  2564 

18,000 
 

ประธาน/กรรมการ 
บรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2564 

ไม่ม ี

 

2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน                 (บาท/คน)            
 
 
 

 
โดยวงเงนิเบีย้ประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ ารายเดอืนจะไม่เกนิ 3,500,000 บาท (สามลา้นหา้แสนบาทถว้น) 

 

3. เงินบ าเหน็จกรรมการ  
คณะกรรมการบรษิทัทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิารใหไ้ดร้บัเงนิบ าเหน็จกรรมการในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของเงนิปันผลทีม่ี
การจ่ายแก่ผูถ้อืหุน้ และในวงเงนิไม่เกนิจ านวน 4,500,000 บาท (สีล่า้นหา้แสนบาท) โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เป็นผูพ้จิารณาก าหนดจ านวนเงนิทีเ่หมาะสม และใหไ้ปพจิารณาแบ่งจ่ายกนัเอง  
หมายเหตุ :   การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจ ารายเดือน และเงินบ าเหน็จกรรมการส าหรบักรรมการเข้าใหม่และ
กรรมการลาออกจะค านวณจ่ายนับจากวันท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการและตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีด ารง
ต าแหน่งดงักล่าว การจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนท่ีมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น 

 

4. ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน 
- ไม่ม ี- 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิัท ได้พจิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองโดยค านึงถงึความเหมาะสมต่างๆ แล้วเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
สมควรอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2564 ตามอตัราและรายละเอยีดที่
ปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ 
คะแนนเสียงส าหรบัการลงมติ  อนุมตัโิดยใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ด้วยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญั   
ผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีะ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้นอกจากนี้ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทมาแล้ว       

ต าแหน่ง เงนิเดอืน (บาท/คน) 
ประธานกรรมการบรษิทั 30,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ  20,000 
กรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 
ประธาน/กรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ไม่ม ี



7บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มห�ชน็)  

เจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาอย่างน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั เวน้แต่เป็นการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนช่วงเวลาและเป็นไปตามแนวทางของ
ส านักงานกลต. เกีย่วกบัการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีนตลาดทุนและการผ่อนผนัการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีนตลาดทุน 

ในปีน้ีคณะกรรมการบรษิทัดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกบรษิทั ส านักงาน อวีาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัย่อยประจ าปี 2564 โดยพจิารณาคดัเลอืกจากชื่อเสยีงและศกัยภาพของ
ส านักงานสอบ บญัชี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้สอบบญัชี กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจสอบบญัช ีความรูค้วาม เขา้ใจในธุรกจิและค่าสอบบญัชรีวมทัง้ค่าบรกิารอื่นๆ พรอ้มทัง้เหน็ชอบค่าตอบแทนการ
สอบทานหรอืการตรวจสอบงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ ารอบปีบญัช ี2564 จ านวนทัง้สิน้ 1,050,000 บาท 
(หนึ่งลา้นหา้หมื่นบาทถว้น) ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) บรษิทัจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบปฏบิตัติามเงือ่นไข
ของบตัรส่งเสรมิการลงทุน  

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(กลต.) ก าหนดเกีย่วกบัการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีนตลาดทุนและการผ่อนผนัการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีนตลาดทุน และ
บุคคลดงัต่อไปนี้ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2564 ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบั
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานกลต.ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน ประวตัโิดยสงัเขปของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูส้อบบญัชบีรษิทั
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

รายช่ือผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 หมายเลขผู้สอบบญัชี 

นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล 3516 

นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ 4521 

นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 

นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 

นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล 4807 
 

  ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่่านมา มดีงันี้                                                                           
 

 
 

 
 
 
 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิัท โดยการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้พจิารณาใหแ้ต่งตัง้นางสาวรุ้งนภา เลศิสุวรรณกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3516 
หรอื นางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4521 หรอืนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาวอรวรรณ 
เตชวฒันสริกิุล สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4807 แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 
2564 ค่าตอบแทนการสอบทานหรอืการตรวจสอบงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ ารอบปีบญัช ี2564 จ านวน
ทัง้สิน้ 1,050,000 บาท (หนึ่งลา้นหา้หมื่นบาทถว้น)  

ปีพ.ศ. 2564 2563 2562 2561 
ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) (บาท) 1,050,000 1,050,000 1,000,000 950,000 

ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) (บาท) 70,000 70,000 66,000 60,000 

รวม (บาท) 1,250,000 1,250,000 1,066,000 1,010,000 

อตัราการเพ่ิมขึ้น (%) - 5% 5.5% - 
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คะแนนเสียงส าหรบัการลงมติ   อนุมตัโิดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
  
 
 

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา        
14.00 น. ณ ห้องจามจุรี 1 ชัน้เอม็ โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส เลขท่ี 444 เอม็บีเค เซ็นเตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงั
ใหม่ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330  
 
โดยบรษิทั ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ใน
วนัที ่18 มนีาคม 2564 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เพื่อโปรดเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ตามวนั เวลา และ
สถานทีด่งักล่าว โดยบรษิทัจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. 

 

ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระดงัต่อไปนี้ ซึ่งมไิดค้รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้
ครัง้นี้ โดยขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่6 

1. นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง 
2. นายสุวทิย ์อรุณานนทช์ยั 

   
อน่ึง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2564 โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข ตามรายละเอยีดที่ปรากฏในสิง่ทีส่่งมา
ดว้ยล าดบัที ่9  
 

ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ทุกท่าน โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารตามทีก่ าหนดมายงับรษิทัล่วงหน้าเพื่อให้
บรษิทั ไดร้บัเอกสารภายในวนัที่ 21 เมษายน 2564 โดยบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนังสอืมอบฉนัทะ
ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

 
 

                  ขอแสดงความนับถอื 
              โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

                             
 
                                                                                                           

            (นางสาวจติตมิา ค าเวยีงจนัทร)์ 
          เลขานุการบรษิทั  
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

บริษทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องจามจรีุบอลรมู เอ ชัน้เอม็ โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส เลขท่ี 444 เอม็บีเค เซน็เตอร ์
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 

                                                       

การประชุมเร่ิมเวลา 14.00 น. 

 นางสาวจิตติมา ค าเวียงจนัทร์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 
จากนัน้แจง้วาระการประชุมตามที่ได้ส่งหนังสอืเชญิประชุมใหก้บัผู้ถอืหุน้ทุกท่านทราบก่อนเริม่ประชุม พร้อมกบัแจง้ใหท้ีป่ระชุม
ทราบว่าปัจจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน จ านวน 200,000,000 บาท เรยีกช าระแลว้ทัง้สิน้ 200,000,000 บาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 
200,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวต้่อหุน้ หุน้ละ 1 บาท 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่18. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่
น้อยกว่ายีส่บิหา้คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม โดยจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั คอื 200,000,000 หุน้ ดงันัน้ การนับ
องคป์ระชุมจะตอ้งมจี านวนหุน้ไม่น้อยกว่า 66,666,667 หุน้ 

ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม เลขานุการบรษิทัไดช้ี้แจงหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนนเสยีงและ
การแจง้ผลการนับคะแนนในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในบตัรลงคะแนนที่ได้รบั ณ         
ตอนลงทะเบยีน ทัง้นี้ ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถ้อืหนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง แบบ 1 share: 1 vote  

2. กรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้             
การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้
ไม่ถูกตอ้ง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

3. หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบุในหนังสอืมอบฉันทะ  รวมถงึกรณีทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

4. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถออกเสยีงลงคะแนนตามความเหน็ไดเ้พยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง      
ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสยีงได้ (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian ทีใ่นหนังสอืมอบฉันทะก าหนดใหแ้บ่งแยก
คะแนนเสยีงได)้ 

5. ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในแต่ละวาระ หกัออกจากเสยีงทัง้หมด
ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

6. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นการออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้อื
หุน้นัน้ บรษิทัฯ ไดน้ าคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้บนัทกึคะแนนรวมไวใ้น
ระบบประมวลผลเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อการลงมตติามวาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. ในแต่ละวาระ เฉพาะผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้ และขอใหล้งคะแนนตามความประสงค์ลงใน
บตัรลงคะแนนที่บรษิัทได้จดัเตรยีมไว้ให้ ณ ขณะลงทะเบยีน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รบับตัรลงคะแนนที่กรอกเรยีบร้อยแล้ว 
น ามานับคะแนนต่อไป 

 

สสิิ่ง่งททีี่ส่ส่ง่งมมาาดด้ว้วยยลลำำดดัับบททีี่่  11 
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8. กรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจะถอืว่าเป็นบตัรเสยีและไม่นับเป็นคะแนนเสยีง 
-บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งช่อง  
-บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
-บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อก ากบั  
ในกรณีทีต่อ้งการแกไ้ขการลงคะแนนโปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชื่อก ากบัดว้ยทุกครัง้ 

9. ในการลงมตอิอกเสยีงในแต่ละวาระซึ่งเป็นกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้
ขาดยกเวน้วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุต่างๆประจ าปี 2563 ใหถ้อืคะแนน
เสยีง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

10. ส าหรบัวาระที ่2 เป็นการเสนอรายงาน เพื่อใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเท่านัน้จงึไม่มบีตัรลงคะแนน 
11. ส าหรบัวาระที่ 5 ในเรื่องการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ทีป่ระชุม

จดัใหล้งคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
12. หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะประสงคจ์ะแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม ขอใหย้กมอืและรอใหป้ระธานทีป่ระชุมเชญิมาที่

ไมโครโฟน เมื่อผูถ้อืหุน้มาทีไ่มโครโฟนแลว้ขอความกรุณาแถลงตอ่ทีป่ระชุมว่าเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มแจง้
ชื่อและนามสกุล แล้วจงึเสนอความคดิเหน็หรอืค าถาม เพื่อใหก้ารบนัทกึรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถว้น       
แล้วขอใหเ้สนอความคดิเหน็หรอืค าถามอย่างตรงประเดน็และกระชบั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธิ และเพื่อ
บรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทีก่ าหนด หากมปีระเดน็ หรอืขอ้เสนอแนะอื่นๆ ทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมในครัง้นี ้
โปรดเสนอแนะในวาระที ่8 ซึง่เป็นวาระเพื่อพจิารณาเรื่องอื่นๆ 

13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรอืผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะเดนิทางกลบั หรือออกไปท ากิจธุระด้านนอกห้อง
ประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากประสงค์จะลงคะแนนในวาระนัน้ๆ หรือในวาระที่เหลือทัง้หมดไว้ล่วงหน้า 
สามารถลงคะแนนออกเสยีงได้โดยวธิกีารลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีเ่จา้หน้าทีไ่ด้มอบใหเ้มื่อขณะลงทะเบยีน และส่ง
มอบบตัรลงคะแนนดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หน้าที ่เพื่อรวบรวมไวส้ าหรบัการนับคะแนนเมื่อถงึการนับคะแนนในวาระนัน้ๆ  

14. ในกรณีที่มผีู้มาลงทะเบยีนร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมได้เริม่ขึน้แล้ว  ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดต้าม
วาระทีย่งัไม่ไดเ้ริม่พจิารณา และบรษิทัฯ จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมระหว่างการประชมุเป็นองคป์ระชมุ
ตัง้แต่วาระทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนเพื่อบนัทกึในรายงานการประชุมต่อไป 

         ดังนัน้ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส  บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด Barcode            
ซึง่ผูถ้อืหุน้จะเหน็ผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพรอ้มกนั  

         กรรมการบรษิัทในฐานะผู้ถอืหุน้ ขอใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทัทุกวาระใน
กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระลงคะแนนเสยีงนัน้ การลงคะแนนเสยีงจะเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั โดยบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ ี
ขอ้สงสยัเกี่ยวกบัขัน้ตอนการลงคะแนน สามารถซกัถามเพิม่เติม แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามเกี่ยวกบัขัน้ตอนการลงคะแนน 
เลขานุการบรษิทัฯ จงึไดก้ราบเรยีนเชญิ ศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ บรษิทั เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) กล่าวต้อนรบัผู้
ถอืหุน้และกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2563  

ศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

ประธานฯ กล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2563 และแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัฯ    
ได้ประกาศใหผู้้ถอืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัเป็นการล่วงหน้าลงบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2562 - 30 ธนัวาคม 2562 ซึ่งจนถงึสิน้สุดระยะเวลาที่
ก าหนด   ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระในการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัล่วงหน้า  จากนัน้จงึได้
กล่าวแนะน าคณะกรรมการบรษิทัทีม่าประชุม 7 ท่าน จากจ านวนทัง้หมด 7 ท่าน ดงันี้ 
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1. ศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ์  ประธานกรรมการ 
2. นายพชิติ ววิฒัน์รุจริาพงศ ์  รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นางปัทมา วงษ์ถว้ยทอง  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุวทิย ์อรุณานนทช์ยั  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. นายวชิติ ญาณอมร  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
6. นายอคัรเดช โรจน์เมธา  กรรมการ 
7. นางกอบกาญจนา วรีะพงษ์ประดษิฐ ์กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการผูจ้ดัการ 

 นอกจากนี้ เลขานุการบรษิทัฯ ยงัไดก้ล่าวแนะน าผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัต่อไปนี้ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คุณสุธารนิ วงศส่์องจา้  

เลขานุการบริษทั 

 นางสาวจติตมิา ค าเวยีงจนัทร์  

ตวัแทนผู้สอบบญัชี บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

 นายอธษิฐ ์ตระกูลเดช  
 นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ซึง่มาร่วมประชุมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนในการประชุม 

ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั วนั ลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั 

 นางสาวสุกญัญา สงิหเ์มธากุล  
 นางสาวยลพรรณ สตีะระโส 

ตวัแทนผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 นายทรงพล สุคนธพงศ ์

 หลงัจากนัน้ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 27 ราย รวม
จ านวนหุน้ได ้103,283,688 หุน้ ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจ านวน 137 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้46,326,835 หุน้ รวมจ านวน
ทัง้สิ้น 164 ราย รวมจ านวนหุน้ได้ทัง้สิ้น 149,610,523 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 74.8053 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ                
คอื 200,000,000 หุน้ ซึ่งจ านวนหุน้ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั จงึเป็นอนัครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ประธานจงึกล่าวเปิดประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระ โดยหลงัจากทีป่ระธานฯ       
ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ โดยในระหว่างการประชุมวาระที ่1 ถงึวาระที ่8 ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้มาร่วมประชุมเพิม่เตมิอกีจ านวน      
5 ราย เป็นผูท้ีหุ่น้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองทัง้ 5 ราย นับจ านวนหุน้ทีเ่พิม่เตมิไดท้ัง้สิน้ 50,500 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าเขา้ร่วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนรวม 169 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 149,661,023 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
74.8305 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562 

 เลขานุการบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2562 
และได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันับตัง้แต่วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้
พจิารณาแลว้เหน็ว่าถูกตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2562 จงึขอเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้และได้
เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.netbay.co.th)  

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มกีารซกัถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรบัรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึง่วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาและลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่      
23 เมษายน พ.ศ. 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้  

 เหน็ดว้ย    149,604,623 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 งดออกเสยีง             6,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 บตัรเสยี                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 

หมายเหต ุ ก่อนเขา้สู่วาระที ่1 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่ขึน้ 2 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ได ้300 หุน้ รวมมผีูถ้อื
หุ้นเขา้ร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 166 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 149,610,823 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
74.8054 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่วยไดท้ัง้หมด ซึง่ไดร้วมผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ในการนับคะแนนในวาระนี้แลว้ 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี พ.ศ. 2562 

 ประธานมอบหมายใหคุ้ณพชิติ ววิฒัน์รุจริาพงศ ์รองประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้ายงานในวาระนี้ 
 
 คุณพชิติไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมดงันี้ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 25 คณะกรรมการพงึรายงานต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปีเพื่อแสดงถงึกจิการทีไ่ดจ้ดัการไปของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมาบรษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลง
ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2562 ซึง่รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2  และเหน็สมควร
เสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงส าคญัที่
เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ      

 ภาพรวมผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 มอีตัราการเตบิโตไดด้ตีามแผนงานทีว่างไว้  โดยมกี าไรสุทธ ิ179.08 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 20% จากปีก่อนทีม่กี าไรสุทธ ิ148.81 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอยู่ที ่411.65 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14% จากปีก่อนทีม่ี
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 361.61 ลา้นบาท   

รายการ 2562 2561 เติบโต  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ลา้นบาท  411.65 361.61 14% 

ก าไรสุทธ ิ ลา้นบาท  179.08 148.81 20% 
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ส าหรบัแนวโน้มการด าเนินธุรกิจปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  2019       
(โควิด -19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทัว่โลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารการจดัการที่ดี รวมถึงได้แสดง
รบัผดิชอบต่อคู่ค้า ลูกค้า และให้การสนับสนุนช่วยเหลอืเพื่อให้ธุรกิจสามารถผ่านพ้นวกิฤตนี้ไปด้วยกนั  พร้อมกนันี้ทมีวจิยัและ
พฒันา (Research & Development) ของบรษิทัฯ ไดมุ้่งเน้นการพฒันาสิง่ใหม่ๆ มองถงึแผนในระยะยาวเพื่อผลติสนิคา้และบรกิารที่
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซึ่งทมีงานของบรษิทัฯ ไดท้ างานอย่างเตม็ความสามารถเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานในไตรมาส
ที ่1 ทีผ่่านมายงัคงรกัษาระดบัตามทีบ่รษิทัวางแผนไวไ้ด้ และอยู่ในสภาพทีแ่ขง็แรงพอ ส าหรบัไตรมาสที ่2, 3 และ 4  ของปี พ.ศ. 
2563 ที่ก าลงัจะมาถงึ     บรษิัทฯ ได้มกีารเตรยีมพร้อมส าหรบัการบรหิารจดัการทีด่ี ติดตาม ปรบัปรุงและพฒันาอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เดนิหน้าอยู่ตลอดเวลา และหากผ่านพน้วกิฤตนี้ไป สิง่เหล่านี้จะสรา้งโอกาสทางธุรกจิใหก้บัธรุกจิของบรษิทั
ฯ เป็นอย่างมาก 

 จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม และมอบหมายใหคุ้ณพชิติ ววิฒัน์รุจริาพงศ์  ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารไดต้อบขอ้ซกัถามและรบัทราบความเหน็ตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ สรุปไดด้งันี้ 

1) ค าถามจากคุณนายทรงพล สุคนธพงศ์ ตวัแทนผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ท าหน้าทีอ่าสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อื
หุน้ :  

• ในโครงการ B2B ของบรษิทัฯ มแีผนกลยุทธใ์ด หรอืม ีBusiness Unit อะไรทีจ่ะท าใหธุ้รกจิกลุ่ม B2B เตบิโตมากกว่า 10-15% 

ตอบ   บรษิทัฯ ค านึงเรื่องการท าธุรกจิแบบยัง่ยนื ซึง่ขอชีแ้จงใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบและท าความเขา้ใจว่าการท าธุรกจิแบบ B2B 
เป็น Business Process Platform ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงของระบบ         
ซึ่งบรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ หากมโีอกาสที่จะเตบิโตได้มากกว่า 15% ก็เป็นเรื่องที่น่ายนิดแีละจะพฒันา
ตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งต่อไป 

• ขอทราบความคบืหน้าโครงการช าระภาษรีถยนตท์างอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดด้ าเนินการกบักรมขนส่งทางบก 

ตอบ  ขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าการท าธุรกิจ Digital Business Technology Platform เป็นธุรกิจที่สามารถปรบัตัวต่อ
ยอดธุรกจิสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ ไดร้อบดา้นแบบ 360 องศา ซึ่ง Digital Business Technology Platform สามารถใชไ้ดใ้น
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ที่เกิดจากธุรกิจ Distributed Ledger Technology (DLT) เป็นรายได้ที่ทยอยเข้ามาซึ่งขณะนี้
นโยบายของภาครฐัอาจยงัมกีารเปลี่ยนแปลง และขึน้อยู่กบัแต่ละหน่วยงาน อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดแ้สดงใหเ้หน็แล้วว่าผล
การด าเนินงานของบรษิทัฯ ในไตรมาส 1/2563 ที่ผ่านมา ยงัคงอยู่ในระดบัตามทีบ่รษิทัวางแผนไว้ได้ถงึแมย้งัไม่มรีายไดจ้าก
ธุรกจิ DLT เขา้มา 

2) ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง :  
• มคีวามเป็นไปไดห้รอืไม่ทีบ่รษิทัฯ จะม ีGross Margin เพิม่ขึน้จาก 80% 

ตอบ ขอชี้แจงใหท้่านผู้ถอืหุน้ทราบว่าทมีงานของบรษิทัฯ เป็นทมีงานทีม่คีวามแขง็แกร่ง มคีวามรู้ความช านาญและท างาน
อย่างเตม็ก าลงัความสามารถ ซึง่ธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นธุรกจิ E- Business ทีส่ามารถต่อยอดไดร้อบดา้นแบบ 360 องศา ดงันัน้ 
Margin ที่ได้ 80% เกิดจากการที่บริษัทฯ ท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งการที่จะท า Margin ให้มากขึ้นนัน้เป็นความพยายามของ
ทมีงาน โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารส่งเสรมิและสนับสนุนการท างานของทมีงานอย่างเตม็ที ่ฉะนัน้ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้มัน่ใจ
ได ้ 

• ขอทราบเกีย่วกบัการลงทุน R&D จะเตบิโตไดใ้นระดบัใด และขอทราบความคบืหน้าของ E-Tax Service Provider 

ตอบ การลงทุน R&D ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในทรพัยากรคน ไม่ใช่ใน Hardware ซึ่งขนาดการลงทุน R&D นัน้ ยงัไม่
สามารถสรุปไดอ้ย่างชดัเจน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 หากมคีวามชดัเจนอย่างไรจะรายงาน
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ใหท้ราบอกีครัง้ และในส่วนของ E-Tax Service Provider บรษิทัฯ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารแก่กรมสรรพากรอย่างเป็น
ทางการซึ่งสามารถให้บริการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Tax Invoice & E-Receipt) ใหก้บักรมสรรพากรไดต้ัง้แต่วนัที ่31 มนีาคม 2563 ทีผ่่านมา 

• ขอทราบว่าช่วงทีผ่่านมาบรษิทัฯ ประสบปัญหาเรื่องการตดิตามทวงถามหนี้ของบรษิทัฯ หรอืไม่ 
ตอบ ขณะนี้บรษิทัฯ ยงัไม่มปัีญหาเรื่องการตดิตามทวงถามหนี้ของบรษิทัฯ จงึขอแจง้ว่าขณะนี้ยงัไม่มเีรื่องตอ้งกงัวลเกีย่วกบัหนี้
สงสยัจะสญู 

 
3) ค าถามจากคุณโชคชยั สกุลวสิฏิฐ ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง :  
• อยากให้ผู้บรหิารชี้แนวทางและปัจจยัที่ใชใ้นการพจิารณาหรอืพฒันา Cloud Platform รวมทัง้ทศิทางของการพฒันาเพื่อให้

บรษิทัฯ สามารถด าเนินธุรกจิอย่างแขง็แรงต่อไปในอนาคต 

ตอบ การท าธุรกิจ Digital Business Technology Platform เป็นธุรกิจที่ความสามารถปรับตัวและต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับบริษัทฯ ได้รอบด้านแบบ 360 องศา ซึ่ง Digital Business Technology Platform สามารถใช้ได้ในทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในระยะยาวยงัคงมุ่งเน้นการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ            
การออกแบบ Business Model ทีม่คีวามชดัเจน  

4) ค าถามจากคุณกมลภู จรญูวโรดม ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง : 
• ขอทราบความคบืหน้าธุรกจิร่วมทุน บรษิทั ฟินเน็ต เวนเจอรส์ จ ากดั  

ตอบ ขณะน้ีการด าเนินการของบรษิทั ฟินเน็ต เวนเจอรส์ จ ากดั ยงัมกีารด าเนินการอยู่ตามกรอบเวลาทีว่างแผนไว ้แต่ในเรื่อง
ของรายไดน้ัน้ ยงัไม่สามารถยนืยนัไดอ้ย่างชดัเจน เนื่องจากบรษิทัจดัตัง้ในช่วงเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมาประกอบ
กบัสถานการณ์โควดิ-19 และนโยบายการ Work from home ทีเ่พิง่จะผ่านพน้มา  

• ในกรณีของการออกหุน้กูธ้นาคารกสกิรไทยผ่านระบบบลอ็กเชน (Blockchain) ในอนาคตบรษิทัฯ จะมบีทบาทอย่างไร 
ตอบ  ขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า การที่ธนาคารกสิกรไทยท าเรื่องระบบบล็อกเชน  (Blockchain) ในความเห็นของ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารแล้วคดิว่าเป็นเรื่องการตอบโจทย์ในส่วนของการเพิม่ความความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชง้าน โดยบรษิทัฯ 
เลง็เหน็ว่าเทคโนโลยขีองระบบบลอ็กเชนนัน้มคีวามจ าเป็น และควรจะต้องใชเ้พื่อตอบโจทย์ในส่วนของการเพิม่ความความ
มัน่ใจใหก้บัผูใ้ชง้านนี้กบั Document ทางทมี บรษิทั ฟินเน็ต เวนเจอรส์ จ ากดั ไดพ้ฒันาขึน้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูใ้ดจะสอบถามเพิม่เตมิหรอืไม่ เมื่อไม่มกีารซกัถามเพิม่เตมิ เนื่องจากเป็นวาระ
รบัทราบประธานจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ ารอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณพชิติ ววิฒัน์รุจริาพงศ ์รองประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานใน
วาระนี้ 

 คุณพชิติไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมดงันี้ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ประกอบกบัขอ้บงัคบั
ของบรษิทัขอ้ 48 ก าหนดใหค้ณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ และ
จดัใหม้กีารตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุม
สามญั   ผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตัิ และไดเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั และไดร้บัความ
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เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา 
สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้  

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 647.22 ลา้นบาท  
บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 147.52 ลา้นบาท 
บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 499.70 ลา้นบาท 
บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเท่ากบั 411.65 ลา้นบาท 
บรษิทัฯ มรีายไดร้วมเท่ากบั 422.22 ลา้นบาท 
บรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิท่ากบั 179.08 ลา้นบาท 
บรษิทัฯ มกี าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 0.90 บาท 

 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในส าเนางบการเงนิ ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้กผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ตามสิง่ที่
ส่งมาดว้ยล าดบัที ่2  

 จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม  ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามและรบัทราบความเห็น
ตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ สรุปไดด้งันี้ 

1) ค าถามจากคุณนายทรงพล สุคนธพงศ ์ตวัแทนผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ท าหน้าทีอ่าสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อื
หุน้ :  

• งบการเงนิปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่าน บรษิัทฯ มทีัง้เงนิลงทุนระยะสัน้ ระยะยาว ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้ใช้เงนิลงทุนดงักล่าวด าเนินการ
เรื่องใดเพื่อใหเ้กดิประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้บ้าง และทีผ่่านมาไดผ้ลประโยชน์คดิเป็นกี่เปอร์เซน็ต์ และจะบรหิารอย่างไรเพื่อใหไ้ด้
ผลตอบแทนทีส่งูขึน้ 
ตอบ ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณสุธารนิ วงศ์ส่องจา้ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูใ้หข้อ้มูลว่าเงนิกองทุนของ
บรษิทัฯ ปัจจุบนันัน้ บรหิารงานโดย Kasikorn Asset Management (KAsset) เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปี โดยผลตอบแทน
เฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 3% หรอืสงูกว่า 3% เลก็น้อย โดย KAsset จะบรหิารเงนิลงทุนตามสดัส่วนทีไ่ดต้กลงกนัไวก้บับรษิทัฯ คอื
หุ้นทุนไม่เกนิ 10% และที่เหลอืเป็นตราสารหนี้ ซึ่งมทีัง้ส่วนของรฐับาลและเอกชน โดยรายละเอยีดได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้ยกประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ทัง้รฐับาล และเอกชนไวอ้ย่างชดัเจนและครบถว้น 

• สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ที่จะหมดอายุในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สามารถต่ออายุได้หรือไม่          
และมคีวามคบืหน้าอย่างไร 
ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ           
ไม่สามารถต่ออายุบตัรส่งเสรมิการลงทุน BOI บตัรเก่าได้ ซึ่งหากต้องขอบตัรใหม่จะต้องขอเป็นโครงการใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพจิารณาของทมีงานในการยื่นขอบตัรบตัรส่งเสรมิการลงทุน BOI แต่อย่างไรกต็ามรายไดข้องโครงการใหม่นี้ อาจจะค่อยๆ 
เพิม่ขึน้โดยไม่ไดส้งูมาก  

• ตามทีส่นิทรพัยข์องบรษิทัฯ เกดิจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้จากการใหบ้รกิาร Digital Services รายได ้transaction fee 
และ monthly fee รายไดด้งักล่าว บรษิทัฯ มกีารท าสญัญาหรอืไม่ และอายุสญัญาขัน้ต ่ามอีายุกีปี่รวมทัง้มหีลกัเกณฑอ์ย่างไร 
ตอบ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดช้ีแ้จงว่า ลูกคา้ทุกรายจะตอ้งท าสญัญาบรกิารกบับรษิทัฯ โดยสญัญามรีะยะเวลา 1 ปี ซึง่หาก
ครบอายุของสญัญาแลว้ หากไมม่กีารแจง้ปฏเิสธต่อบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะถอืว่าเป็นการต่อสญัญาโดยปรยิาย 

2) ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง :  
• บรษิทัฯ มกีารบรหิารตราสารหนี้ และตราสารทุนอย่างไร ในช่วงสถานการณ์ทีผ่่านมา 

ตอบ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณสุธารนิ วงศส่์องจา้ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูใ้หข้อ้มลูว่า ในช่วงทีต่ลาดหุน้
ผนัผวน KAsset จะพยายามลดเงนิลงทุนของหุน้เหลอืประมาณ 8% ซึ่งจะพจิารณาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ การซื้อขายทัง้
ตราสารหน้ีและตราสารทุนจะอยู่ในดุลยพนิิจของ KAsset เพื่อใหบ้รษิทัฯ ไดผ้ลตอบแทนสูงสุด ซึ่งการลงทุนตราสารหนี้ของ
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บรษิัทฯ ได้มกีารก าหนดระดบัความเสี่ยงไว้อย่างชดัเจน โดยที่บรษิัทฯ จะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีที่มคีวามเสี่ยงสูงเกนิจาก
ระดบัทีก่ าหนด 

• เน่ืองจากในปีนี้สทิธปิระโยชน์ทางภาษี BOI จะหมดลง การจ่ายภาษทีีจ่ะเป็นอย่างไรต่อไป 
ตอบ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณสุธารนิ วงศ์ส่องจา้ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูช้ี้แจงว่า ตามทีคุ่ณพชิติ ซึ่ง
เป็นประธานเจา้หน้าที่บรหิารได้ชี้แจงต่อท่านผู้ถอืหุน้ว่าบรษิทัฯ ไม่สามารถต่ออายุบตัรส่งเสรมิการลงทุน BOI บตัรเดมิได ้         
บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรา 20% ของก าไรสุทธิ ทัง้นี้ บตัรส่งเสริมการลงทุน BOI ของบริษัทฯ จะ
หมดอายุในกลางปี พ.ศ. 2564 นี้ ดงันัน้ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลาอย่างน้อยครึง่ปี บรษิทัฯ ยงัมสีทิธพิเิศษทางภาษอียู่ 
ท าให้ภาษีของปี พ.ศ. 2564 อาจต ่ากว่าอตัรา 20% ของก าไรสุทธ ิอย่างไรก็ด ีในปีถดัไปจ านวนภาษีที่ต้องช าระอาจสูงขึน้ 
เน่ืองจากไม่ไดร้บัสทิธพิเิศษจาก BOI แลว้  

• ขอทราบหลกัเกณฑก์ารตดัค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ  
ตอบ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณสุธารนิ วงศส่์องจา้ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูช้ีแ้จงว่า บรษิทัฯ มกีารตดัค่า
เสื่อมราคาตามเกณฑ์มาตรฐานทางบญัชแีละตามที่กรมสรรพากรยอมรบั  การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์ของบรษิัทฯ         
ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ Network ทางคอมพวิเตอร ์ซึง่บรษิทัฯ จะใชเ้กณฑก์ารตดัค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยท์ี ่5 ปี  

• แนวโน้มการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทั ฟินเน็ต เวนเจอรส์ จ ากดั เป็นอย่างไร 
ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุธารนิ วงศ์ส่องจ้า ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผู้ชี้แจงว่า บรษิัท ฟินเน็ต         
เวนเจอรส์ จ ากดั เป็นการร่วมทุน ในรูปแบบ join venture การรบัรูร้ายไดท้างบญัชจีะรบัรูต้ามสดัส่วนการลงทุน ซึ่งเป็น 60% 
ของรายไดท้ัง้หมด ทัง้นี้ในช่วงแรกที่ บรษิทั ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ ากดั ยงัไม่มรีายได้ บรษิทัฯ จะรบัรูค้่าใชจ้่ายตามสดัส่วนที่
ลงทุนเช่นกนั  

• มาตรฐานบญัชฉีบบัใหม่ฉบบัที่ 9 และ ฉบบัที ่16 มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ มากน้อยเพยีงใดและอยากทราบว่า
บรษิทัฯ มกีารรบัรูร้ายไดร้บัล่วงหน้า หรอืค่าใชจ้่ายล่วงหน้าอย่างไร 
ตอบ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณสุธารนิ วงศส่์องจา้ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูช้ีแ้จงว่า ในไตรมาสที ่1/2563 
บรษิัทฯ ใช้มาตรฐานบญัชฉีบับใหม่ฉบบัที่ 9 และ 16 ซึ่งไม่ได้กระทบด้านการเงนิของบรษิทัฯ มากนัก เนื่องจากมาตรฐาน
บญัชีฉบบัที่ 16 จะเกี่ยวข้องกับค่าเช่า ซึ่งบริษัทฯ มีเพียงค่าเช่าอาคารส านักงานและค่าเช่าสถานที่ในการวาง Network                 
ซึ่งหากพจิารณาจากงบการเงนิไตรมาสที่ 1/2563 แล้วจะเหน็ได้ว่าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่กระทบมากนัก เพราะการตดัจ่าย
ดอกเบี้ยคดิเป็นสดัส่วนเพยีงเลก็น้อย ส่วนมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม่ฉบบัที่ 9 นัน้จะกระทบในแง่เงนิลงทุนทีเ่ป็นตราสารหนี้        
ตราสารทุนซึง่บรษิทัฯ จะบนัทกึลงไวส่้วนของผูถ้อืหุน้อยู่แลว้ตามปกต ิซึง่จะไม่กระทบกบั Profit & Loss และส าหรบัรายไดร้บั
ล่วงหน้าในทางบญัชตี้องบนัทกึเป็นหนี้สนิอยู่แล้ว ซึ่งจะเหน็อยู่ในบรรทดัหนึ่งในฝัง่หนี้สนิ ซึ่งบรษิทัฯ จะทยอยรบัรูต้ามการ
ใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ซึง่ส่วนใหญ่สญัญาลูกคา้จะมรีะยะเวลา 1 ปี 

 เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ ารอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่           
31 ธนัวาคม 2562 ซึง่วาระน้ีตอ้งไดร้บัเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมตังิบการเงนิประจ ารอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของ       
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้  

 เหน็ดว้ย    149,659,423 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 งดออกเสยีง           1,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 บตัรเสยี             0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 

หมายเหต ุ ในวาระที ่3 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่ขึน้ 3 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ได้ 50,200 หุน้ รวมมผีูถ้อืหุน้
เข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 169 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 149,661,023 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
74.8305 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่วยไดท้ัง้หมด ซึง่ไดร้วมผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ในการนับคะแนนในวาระนี้แลว้ 
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วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี พ.ศ. 2562 และรบัทราบ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี พ.ศ. 2562 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณพชิติ ววิฒัน์รุจริาพงศ ์รองประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานใน
วาระนี้ 

 คุณพชิติไดร้ายงานทีป่ระชุมดงันี้ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ขอ้ 51 ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของทุนจดทะเบียน และตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 50 ก าหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงนิปันผลแล้วให้
รายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ขอ้มลูการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 
เปรยีบเทยีบกบัอตัราการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจากผลการด าเนินงานยอ้นหลงัปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดงันี ้

 

คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้พจิารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี       
พ.ศ. 2562 เนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที ่1 เมษายน 2563 ไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิ
ปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี พ.ศ. 2562 แทนการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อมใิหผู้ถ้อื
หุน้ไดร้บัผลกระทบมากจากการเลื่อนประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2563 อนัเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 ในอตัราหุน้ละ 0.9743 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 194,860,000 บาท โดยมกีารจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 
2563 ทีผ่่านมา และขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี  2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.9743 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 194,860,000 บาท  

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม  โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารได้ตอบข้อ
ซกัถามและรบัทราบความเหน็ตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ สรุปไดด้งันี้ 

1) ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง :  
• เน่ืองจากพจิารณาจากอตัราการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ แล้ว จงึต้องการทราบว่าบรษิทัฯ มนีโยบายในการจ่ายปันผลน้อย

กว่าอตัราเดมิเพื่อส ารองเงนิส าหรบัใชใ้นการลงทุน ร่วมทุน หรอืส ารองไวส้ าหรบัสถานการณ์ฉุกเฉินในสภาวะวกิฤตหรือไม่ 
อย่างไร 
ตอบ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดช้ี้แจงว่า บรษิทัฯ มกีารพจิารณาอย่างเหมาะสมในการลงทุน หากมคีวามจ าเป็นต้องใชเ้งนิ
ลงทุน บรษิทัฯ กจ็ะท าอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ อย่างไรกต็าม หลาย Project ทีบ่รษิทัฯ ไดพ้ฒันาขึน้ บรษิทัฯ ไดพ้จิารณา

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2562 
(ปันผลระหว่างกาล) 

ปี 2561 
(ปันผลประจ าปี) 

ปี 2560 
(ปันผลประจ าปี) 

1. ก าไรสุทธสิ าหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
(บาท) 

194,877,630 151,123,716 101,820,977 

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
3. เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.9743 0.7556 0.4759 
4. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้  194,860,000 151,120,000 95,180,000 
5. อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสุทธสิ าหรบัปี     
   ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

99.99 99.99 93.84 
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ถึงความเหมาะสมในการลงทุนและพฒันาและความเสี่ยงในการลงทุน  เพื่อการท าธุรกิจอย่างยัง่ยืน มัน่คง ตรงไปตรงมา             
และตรวจสอบไดซ้ึง่เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ มุ่งเน้นเสมอมาในการท าธุรกจิ 

 เมื่อไม่มกีารซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัประจ าปี พ.ศ. 2562 และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึง่
วาระนี้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม  อนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี พ.ศ. 2562 และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี พ.ศ. 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนดงันี ้ 
 เหน็ดว้ย    149,659,323 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 งดออกเสยีง             1,700  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 บตัรเสยี                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่าเนื่องจากปีนี้มกีรรมการทีค่รบก าหนดจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน 
ไดแ้ก ่ 

1. ศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ์   ประธานกรรมการ 
2. นายสุวทิย ์อรุณานนทช์ยั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา  และพิจารณา

ค่าตอบแทน 
3. นางกอบกาญจนา วรีะพงษ์ประดษิฐ ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ กรรมการผูจ้ดัการ 

พร้อมกบัแจง้ว่าเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นไปดว้ย
ความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านจะออกจาก
หอ้งประชุมก่อน โดยระหว่างการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณพชิติ ววิฒัน์รุจริาพงศ ์รองประธานกรรมการและ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รกัษาการประธานทีป่ระชุม และเป็นผูร้ายงานในวาระนี้จนกว่าการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้จะเสรจ็สิน้  

 คุณพชิติ รกัษาการประธานทีป่ระชุม ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมดงันี้ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัมาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัขอ้ 39 ของบรษิทั ก าหนดใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม
เป็นอตัรากรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนนัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 
ส่วนในปีถดัไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อน่ึงกรรมการทีอ่อกไปนัน้ชอบทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้กี หากทีป่ระชุมไดเ้ลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อกีครัง้ 

โดยกรรมการทีค่รบก าหนดจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ไดแ้ก ่ 

1. ศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ์   ประธานกรรมการ 

2. นายสุวทิย ์อรุณานนทช์ยั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ พจิารณา
ค่าตอบแทน 

3. นางกอบกาญจนา วรีะพงษ์ประดษิฐ ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ กรรมการผู้จดัการ
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ในส่วนการพจิารณาสรรหากรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระนั ้น คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาประวตั ิความรู ้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบตัขิองกรรมการท่านดงักล่าวแลว้เหน็ควรเสนอแนะ
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบเลอืกกรรมการผูม้รีายชื่อดงักล่าวขา้งต้นกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและปฏบิตัหิน้าที่
ในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง โดยขอ้มลูของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3  

จากนัน้ รกัษาการประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มกีารซกัถาม รกัษาการประธานที่ประชุม 
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  ซึ่งวาระน้ีต้องไดร้บั
เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมตัเิลอืกกรรมการผูม้รีายชื่อดงัต่อไปนี้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง  

1) ศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์ ประธานกรรมการ 
 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้  
 
 เหน็ดว้ย     147,280,422 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            98.4103 
 ไม่เหน็ดว้ย        2,379,001   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   1.5896 
 งดออกเสยีง             1,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 บตัรเสยี                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 

2) นายสุวทิย ์อรุณานนทช์ยั กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/     
    ประธานกรรมการสรรหาและ พจิารณาค่าตอบแทน  

 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้  
 
 เหน็ดว้ย    149,531,723 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9146 
 ไม่เหน็ดว้ย         127,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0853 
 งดออกเสยีง            1,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 บตัรเสยี                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 

 
  
3) นางกอบกาญจนา วรีะพงษ์ประดษิฐ ์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/    
     กรรมการผูจ้ดัการ  

 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้  
 
 เหน็ดว้ย    143,912,322 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            96.1598 
 ไม่เหน็ดว้ย       5,747,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   3.8401 
 งดออกเสยีง             1,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 บตัรเสยี                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
ดงันัน้รายชื่อคณะกรรมการของบรษิทัทัง้ 7 ท่าน มดีงันี้  
  1.  ศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์   ประธานกรรมการ 
  2.  นายพชิติ ววิฒัน์รุจริาพงศ ์   รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
  3.  นายอคัรเดช โรจน์เมธา   กรรมการ 
  4.  นางกอบกาญจนา วรีะพงษป์ระดษิฐ ์  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/  
        กรรมการผูจ้ดัการ 
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  5.  นางปัทมา วงษ์ถว้ยทอง   กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  6.  นายวชิติ ญาณอมร    กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
        กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  7.  นายสุวทิย ์อรุณานนทช์ยั   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
        ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
หลงัจากนัน้ รกัษาการประธานในทีป่ระชมุไดเ้ชญิกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม
อกีครัง้ โดย ศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ์ ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมต่อไป 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

6.1 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณสุวทิย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานในวาระนี้ 

 คุณสุวทิย์ รายงานต่อทีป่ระชุมว่าตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่าห้ามมใิห้บริษัท
จ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก ่กรรมการ เวน้แต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึ่งขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 38 
ไดก้ าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงนิเดอืน เงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา   

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562  มีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการบรษิทัในรูปของเงนิเดอืน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัสหรอืผลตอบแทนในลกัษณะอื่นใดในปี พ.ศ. 2562 และใหใ้ช้
อตัราดงักล่าวมผีลตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นต้นไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
ดงันี้ 

1. เบีย้ประชุมกรรมการ : กรณีเขา้ร่วมประชุม                                                                 (บาท/คน/ครัง้) 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบีย้ประชุม 

ประธาน กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2562 

25,000.00 

กรรมการบริษัทที่ไม่
เป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2562 

18,000.00 

ป ร ะ ธ าน /ก ร รม ก า ร
บรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2562 

ไม่ม ี

2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน                         

ต าแหน่ง เงินเดือน  
(บาท/คน) 

ประธานกรรมการบรษิทั 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 
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ต าแหน่ง เงินเดือน  
(บาท/คน) 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ 20,000 

กรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 

ประธาน/กรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ไม่ม ี

     โดยวงเงนิเบีย้ประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ ารายเดอืนจะไม่เกนิ 3,500,000 บาท 

3. เงินบ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัได้รบัเงนิบ าเหน็จในอตัราไม่เกนิร้อยละ 5 ของเงนิปันผลที่มกีารจ่ายแก่ผู้ถอืหุน้ ยกเว้นกรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิาร โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาก าหนดจ านวนเงนิทีเ่หมาะสม และใหไ้ปพจิารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

4.      ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 

 - ไม่ม ี-  

โดยใหเ้พิม่กรอบวงเงนิบ าเหน็จกรรมการเป็น 4,500,000 บาท และในการจ่ายบ าเหน็จกรรมการใหจ้่ายในเดอืนทีม่ีการ
จ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

รายงานการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดต่างๆ ในปี พ.ศ. 2562 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. เบีย้ประชุมกรรมการ 693,000 

2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดอืน 1,380,000 

3. เงนิบ าเหน็จกรรมการ 3,000,000 

• ค่าตอบแทนในขอ้ 1 และขอ้ 2 รวมแลว้เท่ากบั 2,073,000 บาท ซึง่ไม่เกนิ 3,500,000 บาท 
• ค่าตอบแทนในขอ้ 3 ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของเงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ส าหรบัก าไรสุทธปิระจ าปี 2562 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 เท่ากบั
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดต่าง  ๆประจ าปี 2562 ดงัน้ี 

1. เบีย้ประชุมกรรมการ : กรณีเขา้ร่วมประชุม                                                                  (บาท/คน/ครัง้) 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบีย้ประชุม  

ประธาน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2563 

25,000.00 

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2563 

18,000.00 
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ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบีย้ประชุม  

ประธาน/กรรมการบริษัท
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ทีอ่าจไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2563 

ไม่ม ี

2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน                         

ต าแหน่ง เงินเดือน (บาท/คน) 

ประธานกรรมการบรษิทั 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุด
อื่นๆ 

20,000 

กรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 

ประธาน/กรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ไม่ม ี

     โดยวงเงนิเบีย้ประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ ารายเดอืนจะไม่เกนิ 3,500,000 บาท 

3. เงินบ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิารใหไ้ดร้บัเงนิบ าเหน็จกรรมการในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ  5 ของเงนิปันผลทีม่กีารจ่าย
แก่ผูถ้อืหุน้ และในวงเงนิไม่เกนิจ านวน 4,500,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาก าหนดจ านวนเงนิทีเ่หมาะสม 
และใหไ้ปพจิารณาแบ่งจ่ายกนัเอง  

หมายเหตุ :   การพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนประจ ารายเดอืน และเงนิบ าเหน็จกรรมการส าหรบักรรมการเขา้ใหม่และ
กรรมการลาออกจะค านวณจ่ายนับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการและตามสดัส่วนของระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
การจ่ายเงนิบ าเหน็จกรรมการใหจ้่ายในเดอืนทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 4.     ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 

 - ไม่ม ี- 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามทีค่ณะกรรมการไดน้ าเสนอ ซึ่ง
วาระนี้ตอ้งไดร้บัเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 ตามทีค่ณะกรรมการไดน้ าเสนอ
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย    149,531,723 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9136 
 ไม่เหน็ดว้ย         127,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0853 
 งดออกเสยีง             1,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0010 
 บตัรเสยี                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
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6.2 พจิารณารบัรองและใหส้ตัยาบนัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการ
ทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ตัง้แต่มกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

คุณสุวิทย์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 2/2563 ไดพ้จิารณาถงึขอ้กฎหมาย และสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดทีย่งัคงเกดิขึน้จงึมี
มตอินุมตัใิหเ้ลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2563 และใหจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการบรหิาร) ในอตัรา
ค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รบัจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  พ.ศ. 2562 จนกว่าจะได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการจงึเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณารบัรองและให้สตัยาบนัการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ซึง่จ่ายในอตัราค่าตอบแทนเดมิทีเ่คยไดร้บัจากทีป่ระชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุต่างๆ  
ทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ตัง้แตม่กราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

หน่วย : บาท 
รายการ จ านวนเงิน 
1. เบีย้ประชุมกรรมการ 359,000 
2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดอืน 575,000 
รวม 934,000 

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มกีารซกัถาม ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมประชุมผูถ้อืหุน้รบัรอง

และให้สตัยาบนัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นในปี           
พ.ศ. 2563  ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามทีค่ณะกรรมการไดน้ าเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องไดร้บัเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม รบัรองและให้สตัยาบนัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ส าหรบัค่าตอบแทน
กรรมการทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ตัง้แต่มกราคม พ.ศ. 2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึง่จ่ายในอตัราค่าตอบแทนเดมิทีเ่คยไดร้บั
จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 934,000 บาท (เกา้แสนสามหมื่นสีพ่นับาท) ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

 เหน็ดว้ย    149,654,823 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9958 
 ไม่เหน็ดว้ย                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.00 
 งดออกเสยีง             6,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0041 
 บตัรเสยี                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.00 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี พ.ศ. 2563 

7.1 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี พ.ศ. 2563 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้คุณปัทมา วงษ์ถว้ยทอง กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานในวาระนี้ 

  คุณปัทมารายงานต่อทีป่ระชุมดงันี้ ดว้ยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีะแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้นอกจากนี้ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในกรณีทีผู่ส้อบบญัชี



24 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นัประจำำาปี 2564
 

รายใดปฏบิตัหิน้าทีส่อบทาน หรอืตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชไีม่ว่าจะตดิต่อกนั
หรอืไม่ บรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั เวน้แต่
เป็นการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีนช่วงเวลาและเป็นไปตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เกีย่วกบัการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีนตลาดทุน
และการผ่อนผนัการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีนตลาดทุน 

ในปีนี้คณะกรรมการบรษิทัดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกบรษิทั  ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยพจิารณาคดัเลอืกจากชื่อเสยีงและศกัยภาพของส านัก
งานสอบ บญัช ีประสบการณ์และความเชีย่วชาญของทมีผูส้อบบญัชี กระบวนการหรอืเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตรวจสอบบญัชี ความรู ้
ความเข้าใจในธุรกิจและค่าสอบบญัชีรวมทัง้ค่าบริการอื่น ๆ ส าหรบัผู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  นัน้ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และเป็นผูไ้ด้รบั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน ประวตัโิดยสงัเขปของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูส้อบ
บญัชบีรษิทัปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม รายละเอยีดเกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชีปรากฏตามขอ้มูลผู้ได้รบั
การเสนอชื่อเป็นผูส้อบบญัชบีรษิทัประจ าปี 2562 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 

รายชื่อผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 หมายเลขผู้สอบบญัชี 

นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516 

นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521 

นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659 

นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872 

นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4807 

  โดยเสนออนุมตัคิ่าตอบแทนการสอบทานหรอืการตรวจสอบงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ ารอบปีบญัชี 2563 
จ านวนทัง้สิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านหา้หมื่นบาท) ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) บรษิัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบ
ปฏบิตัติามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน 

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี พ.ศ. 2563 
กบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชยีอ้นหลงัปี พ.ศ. 2560 – 2562 ผ่านมา มดีงันี้ 

         

 

 

 

ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) บรษิทัจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบปฏบิตัติามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน 

ปี พ.ศ. 2563 2562 2561 2560 
ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 1,050,000 1,000,000 950,000 950,000 
ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 70,000 66,000 60,000 60,000 
รวม 1,250,000 1,066,000 1,010,000 1,010,000 
อตัราการเพิม่ขึน้ (%) 5% 5.5% - 3% 



25บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มห�ชน็)
 

 คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3516 
หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4521 หรอืนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 
5659 หรอืนางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5872 หรอืนางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล สอบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที ่4807 แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 โดยค่าตอบแทนการสอบทานหรอื
การตรวจสอบงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ ารอบระยะเวลาบญัชปีี 2563 เป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 1,050,000 บาท (หนึ่ง
ลา้นหา้หมื่นบาท) และค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) จ านวนเงนิ 70,000 บาท (เจด็หมื่นบาท) 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น 
พจิารณา อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี พ.ศ. 2563 ตามทีค่ณะกรรมการ
ไดน้ าเสนอ ซึง่วาระน้ีตอ้งไดร้บัเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี  พ.ศ. 2563 ตามที่
คณะกรรมการไดน้ าเสนอดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้ 

 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้  
 
 เหน็ดว้ย    149,654,823 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย               0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 งดออกเสยีง   6,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 บตัรเสยี                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 
7.2 พจิารณารบัรองและใหส้ตัยาบนัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัการสอบทานงบการเงนิประจ าไตรมาสที่ 1/2563 สิน้สุด 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 

คุณปัทมาได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ไดม้ปีระกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 วนัที่ 27 มนีาคม 
2563 ผ่อนผนัใหใ้นกรณีทีบ่รษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ไม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชไีด้  อนุโลมให้
บรษิทัส่งงบการเงนิไตรมาสที่ 1/2563 ทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. และไดร้บัการแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบรษิัทต่อ ก.ล.ต.ได้ โดยบรษิัทจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายดงักล่าวในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในคราวต่อไป คณะกรรมการจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองและให้สตัยาบนัการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบทานงบการเงนิประจ าไตรมาสที ่1/2563 สิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 
เนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั รายชื่อตามปรากฏในรายละเอยีด
ดงักล่าวขา้งต้นเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 เพื่อให้การจดัท างบการเงนิประจ าไตรมาสที ่1/2563 ของบรษิทัภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 สามารถด าเนินการต่อไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จทนัเวลา
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น 
พจิารณา รบัรองและใหส้ตัยาบนัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัการสอบทานงบการเงนิประจ าไตรมาสที่ 1/2563 สิน้สุด ณ วนัที ่31 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการได้น าเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รบัเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม      รบัรองและใหส้ตัยาบนัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ไดแ้ก่นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณ
กุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4521 หรอืนางสาวรสพร 
เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5659 หรอืนางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5872 หรอืนางสาว
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อรวรรณ เตชวฒันสริกุิล สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4807 แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบทานงบการเงนิประจ าไตร
มาสที ่1/2563 สิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

 เหน็ดว้ย    149,654,823 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย               0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 งดออกเสยีง   6,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 
 บตัรเสยี                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ  

ไม่มผีูเ้สนอวาระอื่นๆ  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม  ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารได้ตอบขอ้ซกัถามและรบัทราบความเห็น
ตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ สรุปไดด้งันี้ 

1) ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง : ขอทราบมุมมองของบรษิทัฯ เกีย่วกบัโลกธุรกจิหลงั New normal คดิ
ว่าจะไดป้ระโยชน์ตรงส่วนนี้อยา่งไร และสุดทา้ยขอกล่าวขอบคณุทีบ่รษิทัฯ รบัผดิชอบต่อสงัคมโดยการบรจิาคหุ่นยนต ์Hapy 
Bot ใหก้บัทางโรงพยาบาล ซึง่ถงึแมจ้ะมตีน้ทุนสงูแต่ผูถ้อืหุน้รูส้กึดใีจและยนิดทีีบ่รษิทัฯ ไดท้ ากจิกรรมดงักล่าวจงึกล่าว
ขอบคุณมา ณ ทีน่ี้ 
ตอบ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารชีแ้จงว่า บรษิทัฯ ไม่ไดย้ดึตดิกบัค าว่า New normal หรอืยดึตดิอยู่กบักรอบในการด าเนินธุรกจิ
ไม่ว่าจะเป็น Software, Platform แต่บรษิทัฯ มุ่งเน้นการท า Business Model การวางกลยุทธท์างธุรกจิต่างๆ เพื่อปรบัตวัและ
หาวธิกีารต่างๆ เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างยัง่ยนื ซึ่งค าทีบ่รษิทัฯ ยดึถอืเป็น DNA ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 4 ค า 
ได้แก่ Design, Strategy, Networking, Supply chain Innovation ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ และที่ส าคญั
ธุรกิจ Digital Transformation ต้องมองให้เห็นโอกาส  Design Business Model พัฒนาและผลิตคิดค้นบริการเพื่อให้มี
ประโยชน์และเป็นรายได ้ไม่ยดึตดิ ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นเรื่องของ Mindset ตอ้งคดิใหม่ ท าใหม ่เพื่อพฒันาการท าธุรกจิอย่างยัง่ยนื
ต่อไป 

 จากนัน้ ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะ เมื่อไม่มกีารซกัถาม ประธานจงึกล่าวขอบคุณท่าน      
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 15.45 น. 

 

 

 

                         -  ไพรชั  ธชัยพงษ์  - 

                                  (ศ.ดร.ไพรชั  ธชัยพงษ์) 

                              ประธานทีป่ระชุม 

ลงชื่อ  - จติตมิา ค าเวยีงจนัทร ์- เลขานุการทีป่ระชุม 
        (นางสาวจติตมิา ค าเวยีงจนัทร)์ 
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                                         ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

5.1 ประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
นายวิชิต ญาณอมร 

อายุ  74  ปี 
ต าแหน่ง 
- กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
         - 12 มนีาคม 2557 (ด ารงต าแหน่งจนถงึเดอืนเมษายน 2564 เป็นเวลา 6 ปี 11 เดอืน) 
 
ประวติัการศึกษา  
- Master of Science (Computer Sciences) University Of IOWA, USA  
- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(สาขาสถติ)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

การฝึกอบรม  
- พ.ศ. 2558 ประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2558 
 ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558 
- พ.ศ. 2559  ประกาศนียบตัร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559 
- พ.ศ. 2550 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่18, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
- พ.ศ. 2547 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่34, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
- ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
    บรษิทั ไอท ีซติี ้จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั อมรชวีนิ จ ากดั  
- กรรมการ บรษิทั แกรนดย์บู ีจ ากดั 
- กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กิจการอ่ืน 
- กรรมการ บรษิทั อมรชวีนิ จ ากดั  
- กรรมการ บรษิทั แกรนดย์บู ีจ ากดั 
 
ประวติัการท างานยอ้นหลงั 5 ปี  
พ.ศ. 2544 - 2545 รองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยแีละปฏบิตักิาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 
- ของตนเอง: ไมม่ ี
- ของคู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ: ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร: ไมม่ ี
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 
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55..22  ปปรระะววัตัติขิขอองงบบุคุคคคลลททีี่ไ่ไดด้ร้รับับกกาารรเเสสนนออชชืื่่ออ  
นนาางงสสุวุวิภิภาา  ววรรรรณณสสาาธธพพ  
ออาายยุ ุ 59  ปี 
  
ปปรระะววัตัติกิกาารรศศึกึกษษาา  
- ศิลปศาสตร์บณัฑติ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- MBA (Marketing), State University of New York at Buffalo, USA  

- MA. (International Trade), State University of New York at Buffalo, USA 
 
 

กกาารรฝฝึกึกออบบรรมม    
- Director Certificate Program รุ่นที ่147 สถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่4  

- หลักสตูรวิทยาการการจดัการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที ่1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์  

- หลักสตูรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Leadership) รุ่นที ่1 สถาบันวิทยาการ สวทช.  

- หลักสตูร Executive Creative Economy Training Program (EXCET) รุ่นที ่4 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้

กกาารรดดำำรรงงตตำำแแหหนน่ง่งกกรรรรมมกกาารร//  ผผูู้บ้บรริหิหาารรใในนบบรริษิษัทัทจจดดททะะเเบบียียนนออืื่น่น  ((ไไมม่ม่มี)ี)  
 
กกาารรดดำำรรงงตตำำแแหหนน่ง่งใในนบบรริษิษััทท//กกิจิจกกาารรออืื่น่น  ((ไไมม่ม่มี)ี) 
  
ปปรระะววัตัติกิกาารรททำำงงาานนยย้อ้อนนหหลลังัง  55  ปปี ี 

- 2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้านอุทยาน วิทยาศาสตร์ รอง
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

- 2559-2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และรองผู้อำนวยการศูนย์บริหาร
จัดการเทคโนโลยี ด้านสร้างพันธมติรและเครือข่าย  

- 2553-2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้านพัฒนาธุรกิจและ             
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี   

จจำำนนววนนกกาารรถถือือหหุุ้น้นสสาามมัญัญขขอองงบบรริษิษัทัท  ((ณณ  ววันันททีี่่  2222  กกุมุมภภาาพพันันธธ์ ์ 22556644))  
- ของตนเอง: ไม่มี 
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่ม ี
 
คคววาามมสสัมัมพพันันธธ์ท์ทาางงคครรออบบคครรัวัวรระะหหวว่า่างงกกรรรรมมกกาารรแแลละะผผูู้บ้บรริหิหาารร::  ไม่ม ี
 
 
 



29บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มห�ชน็)  

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามญัในบริษทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) ของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ จ านวนหุน้ คดิเป็น % ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

1. นายวชิติ ญาณอมร ไม่ม ี ไม่ม ี

2. นางสุวภิา วรรณสาธพ ไม่ม ี ไม่ม ี

 
3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัจดทะเบยีนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ 

บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

บรษิทัจดทะเบยีน 
บรษิทั/กจิการอื่นๆ 

(ทีไ่ม่ใช่บรษิทั 
จดทะเบยีน) 

การด ารงต าแหน่งใน
บรษิทั/กจิการทีแ่ขง่ขนั
หรอืเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

ของเน็ตเบย ์
จ านวน 

ประเภทกรรมการ 
หรอืผูบ้รหิาร 

1. นายวชิติ ญาณอมร 2 แห่ง 

ประธานกรรมการ, 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการ
สรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน และ
กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง  

 
2 แห่ง 

 
ไม่ม ี

2. นางสุวภิา วรรณสาธพ ไม่ม ี กรรมการ  
 

1 แห่ง 
 

ไม่ม ี

 
4. ลกัษณะความสมัพนัธข์องผู้ท่ีได้รบัการเสนอช่ือซ่ึงมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 

ลษัณะความสมัพนัธ ์
รายชื่อผูไ้ดร้บัเสนอชื่อซึง่มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

(นายวชิติ ญาณอมร) 
(นางสุวภิา วรรณสาธพ) 

การถอืหุน้ในบรษิทั 
- จ านวนหุน้ 
- สดัส่วนของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

เป็นญาตสินิทของกรรมการรายอื่น/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่/ผูท้อี านาจควบคมุ/หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อ
ใหเ้ป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของ
บรษิทั/บรษิทัย่อย 

ไม่เป็น 
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การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี้กบับรษิทั/
บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน 
ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าเงนิ 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีหรอืที่
ปรกึษากฎหมาย) 

- มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าให้
ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ (เช่น การซื้อขาย
วตัถุดบิ/สนิคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) 
โดยระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้ม)ี 

 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่ม ี

 
5. ข้อมูลจ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ของผู้ท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
จ านวนเขา้รว่มประชุม (ครัง้) 

กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ 

1. นายวชิติ ญาณอมร 5/5 4/4 1/1 

2. นางสุวภิา วรรณสาธพ - - - 
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        ประวติัสงัเขปของผู้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 

 

1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3516 
ส านักงานสอบบญัช ี บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั  

คุณวุฒสิงูสุดทางการศกึษา ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน เริม่เขา้ท างานทีบ่รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ในปี 2525  
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของส านักงาน  มีประสบการณ์
ให้บริการ ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน
อุตสาหกรรม อสงัหารมิทรพัย์และอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ยงัมปีระสบการณ์
มากมายในด้านการ ตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษเพื่อการซื้อขายกิจการ
ใหก้บับรษิทัจดทะเบยีนใน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรวมถงึงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการบญัชรีะหว่าง ประเทศ (IFRS)   

การมคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั  
บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื  
ผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ไม่ม ี

รอบปีบญัชทีีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี
บรษิทั 

2559,2560,2561,2562,2563 

รอบปีบญัชทีีล่งลายมอืชื่อในงบการเงนิบรษิทั - 
 

 

2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4521 
ส านักงานสอบบญัช ี บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั  

คุณวุฒสิงูสุดทางการศกึษา ปรญิญาโท สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน เริม่เขา้ท างานทีบ่รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ในปี 2535  
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบญัชขีองส านักงาน  มีประสบการณ์
ใหบ้รกิาร ลูกคา้ในธุรกจิต่างๆ รวมถงึบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยและธุรกิจ ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทัว่โลก  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์และธุรกิจ โรงแรม และมปีระสบการณ์ที่ส าคญัครอบคลุมทัง้งานด้าน
การตรวจสอบบญัช ีการตรวจสอบ ประสทิธภิาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขาย
หุ้นเป็นการทัว่ไป รวมถึงการให้ค าปรกึษา อื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบญัชีโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ลูกคา้ทีเ่ป็นบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรม อสงัหารมิทรพัย ์นอกจากนี้ยงัไดเ้ข้าร่วม
เป็นคณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวชิาชพีบญัช ี

การมคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั   
บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื   
ผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ไม่ม ี

รอบปีบัญชีที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี
บรษิทั 

2560,2561,2562,2563 

รอบปีบญัชทีีล่งลายมอืชื่อในงบการเงนิบรษิทั 2560,2561,2562,2563 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4 
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ประวติัสงัเขปของผู้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 
 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5659 
ส านักงานสอบบญัช ี บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั  

คุณวุฒสิงูสุดทางการศกึษา ปรญิญาโท สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน เริม่เขา้ท างานทีบ่รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดัในปี 2537     
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นหุน้ส่วนฝ่ายตรวจสอบบญัชขีองส านักงาน มปีระสบการณ์ให ้ 
บรกิารลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยและ    ธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทัว่โลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์และ ธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ยงัมปีระสบการณ์ที่ส าคญัครอบคลุมทัง้
งานด้านการตรวจสอบบญัชกีารตรวจสอบประสทิธภิาพระบบการควบคุมภายใน  การ
เสนอขายหุ้นเป็นการทัว่ไปรวมถึง การให้ค าปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกคา้ทีเ่ป็นบรษิทัในกลุ่ม  
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์

การมคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั  
บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื  
ผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ไม่ม ี

   รอบปีบัญชีที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี
บรษิทั 

2559,2560,2561,2562,2563 

รอบปีบญัชทีีล่งลายมอืชื่อในงบการเงนิบรษิทั 2559 

 
4. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษส์านนท์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5872 
ส านักงานสอบบญัช ี บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั  

คุณวุฒสิงูสุดทางการศกึษา ปรญิญาโท สาขาการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน  เริม่ท างานกบับรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ตัง้แต่ปี 2538  
  ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ  เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ และธุรกิจการผลิตและการจดัจ าหน่ายซึ่งครอบคลุมกิจการทัง้ที่เป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและธุรกจิต่างประเทศทีม่สีาขาอยู่
ทัว่โลก นอกจากนี้ยงัเป็นผู้ควบคุมงานการใหบ้รกิารเกี่ยวกบัการให้ค าปรกึษาด้านการ
บรหิารและการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษเพื่อการซื้อขายหรอืควบรวมกจิการ รวมถงึยงัมี
ส่วนร่วมในการ เขา้ท าการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษส าหรบัธนาคารและสถาบนัการเงนิที่
ประสบปัญหาในปี 2540 

การมคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั  
บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื  
ผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ไม่ม ี

รอบปีบญัชทีีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี
บรษิทั 

2559,2560,2561,2562,2563 

  รอบปีบญัชทีีล่งลายมอืชื่อในงบการเงนิบรษิทั - 
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5. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4807 
ส านักงานสอบบญัช ี บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั  

คุณวุฒสิงูสุดทางการศกึษา บญัชบีณัฑติและปรญิญาโทสาขาการบญัชจีากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน เริม่ท างานกบัส านักงานฯ ตัง้แต่ปี 2536 ในแผนกตรวจสอบบญัช ี 
เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญในมาตรฐานการบญัชไีทยและมาตรฐานการบญัชสีากล      
เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชขีองบรษิทัขนาดใหญ่จ านวนมากซึง่ครอบคลุมกจิการ
หลากหลายประเภท เช่น ธุรกจิยานยนต ์ธุรกจิบนัเทงิ ธุรกจิโรงพยาบาล และธุรกจิ
โรงแรม เป็นตน้ มคีวามเชีย่วชาญอย่างยิง่ในงานตรวจสอบบญัช ีการตรวจสอบเป็น
กรณีพเิศษเพื่อการซื้อ ขายหรอืควบรวมกจิการ และงานใหก้ารรบัรองการควบคุม
ภายในตามขอ้บงัคบัของ J-SOX ของบรษิทัผูผ้ลติยานยนต์            

การมคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั   
   บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื  
ผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ไม่ม ี

รอบปีบญัชทีีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี
บรษิทั 

2561,2562,2563 

รอบปีบญัชทีีล่งลายมอืชื่อในงบการเงนิบรษิทั - 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นัประจำำาปี 2564
 

                                              ข้อบงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
หมวดท่ี 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 16 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี        
ของบรษิทั 
 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่า “การประชุมวสิามญั”  
 คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร  หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้รวมกนั
นับจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คนซึง่มหีุน้นับรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุม    ผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
ขอ้ 17 ในการเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 
และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอื
เพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อย
กว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
 การประชุมใหญ่ของบรษิทัใหจ้ดัขึ้น ณ ท้องที่อนัเป็นทีต่ัง้ส านักใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกล้เคยีง หรอืที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนด 
 การส่งหนังสอืนัดประชุมใหส่้งมอบใหแ้ก่ผูร้บัหรอืผูแ้ทนของผูร้บัโดยตรง หรอืส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนกไ็ด ้
ขอ้ 18 เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ ากดัจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถอืหุน้ต้องมผีูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบ
ฉันทะจาก  ผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิห้าคน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถอืหุ้นทัง้หมดและต้องมหีุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่งชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไม่
ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคก่อน  หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ กใ็หเ้ลกิการประชุม
และใหก้ารประชุมนัน้เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และ
ใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
ขอ้ 19 ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผูถ้อืหุน้กไ็ด้ แต่การมอบฉนัทะตอ้ง
ท าเป็นหนังสอืตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด และใหย้ื่นหนังสอืมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรอื ผูท้ีป่ระธานกรรมการก าหนด 
ณ สถานทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
ขอ้ 20 ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่ม ีหรอืมแีต่ไม่สามารถ 
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้หรอืต าแหน่งรองประธานกรรมการว่างลง ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
ขอ้ 21 ในการออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ไม่ว่าโดยวธิเีปิดเผยหรอืลงคะแนนลบั ใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีถ่อื
อยู่    โดยถอืว่าหุ้นหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง เว้นแต่กรณีทีบ่รษิทัได้ออกหุน้บุรมิสทิธิและก าหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้
สามญั 
 การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าหา้คนรอ้งขอ และทีป่ระชุมลงมตใิหล้งคะแนนลบั
กใ็หล้งคะแนนลบั ส่วนวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมก าหนด 
 มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามคีะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
ขอ้ 22 มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 (ก)  การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 (ข)  การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
 (ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั 
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 (ง)  การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั 
 (จ)  การรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
 (ฉ)  การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั 
 (ช)  การเพิม่ทุน หรอืลดทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กู ้
 (ซ)  การควบหรอืเลกิบรษิทั 
 (ฌ)  การปรบัโครงสรา้งหนี้ โดยการออกหุน้ใหม่เพื่อช าระหนี้แก่เจา้หนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
ขอ้ 23 การลงมตใิดๆ ถ้าผูถ้อืหุน้คนใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
ขอ้ 24 ประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีค่วบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าดว้ยการประชุม ในการนี้ตอ้ง 
ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบ
วาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด้ 
 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหนึ่ง หรอืพจิารณาเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณีและจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมก าหนดสถานที ่วนัและเวลาที ่
จะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่
น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

ขอ้ 25 กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 
 (1)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงว่าในรอบปีทีผ่่านมากจิการของบรษิทัไดจ้ดัการไป 
 (2)  พจิารณาและอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน 
 (3)  พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร (ถา้ม)ี และการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี 
 (4)  เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 (5)  แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนการสอบบญัช ี
 (6)  กจิการอื่นๆ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(ซึง่ไม่รวมกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในปี 2564) 
 

ช่ือ 
อาย ุ
(ปี) ต าแหน่ง ท่ีอยู ่ การมีส่วนได้ส่วนเสียใน

วาระท่ีเสนอ 
1. นางปัทมา วงษ์ถว้ยทอง 61 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
719/5,8-9 ถ.พระราม 6 
แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั 
กทม. 10330 

มส่ีวนไดส่้วนเสยีในวาระที ่
6 พจิารณาอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ประจ าปี 2564 2. นายสุวทิย ์อรุณานนทช์ยั      71 กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน                                         
                                      

 
หมายเหตุ:  รายละเอยีดประวตักิรรมการอสิระ ปรากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 
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รายการเอกสารและเอกสารประกอบการมอบฉันทะท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

  
 บรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ก่อนเริม่การประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงหรอื
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 27 เมษายน 2564  ณ ห้องจามจุรี 1 ชัน้เอ็ม โรงแรมปทุมวนั ปริ๊นเซส  เลขที่ 444          
เอ็มบเีค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่สถานที่จดัประชุมในหนังสอืนัดประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 บรษิทัจะใชว้ธิกีารลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) ดงันัน้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน 
ผูเ้ขา้ประชุมโปรดน าหนังสอืนัดประชุม หนังสอืมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) และแบบลงทะเบยีนซึง่ไดพ้มิพบ์ารโ์คด้ไวม้าดว้ย และ
โปรดแสดงเอกสารตามทีร่ะบุไวด้งันี้ ณ จุดรบัลงทะเบยีนก่อนเขา้ประชุม  
1. กรณีเข้าประชมุด้วยตนเอง  
 1.1 บุคคลธรรมดา  

  (1) แบบการลงทะเบยีน (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่9) ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อแลว้  
  (2) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่
      หรอืหนังสอืเดนิทาง และหากมกีารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  
 1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  

(1) แบบการลงทะเบยีน (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 9) ซึ่งผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจ) ทีม่าดว้ยตนเองลง     
ลายมอืชื่อแลว้ 

(2) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  (กรรมการผู้มี
อ านาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผู้แทนนิตบิุคคล (กรรมการผู้มอี านาจ) ที่มาประชุม
อ านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  

  (3) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจ)  
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ  
 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  
  (1)  แบบการลงทะเบยีน (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่9) ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชื่อแลว้  

(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกขอ้ความ
ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  
(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะไดล้ง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

  (4) ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผูร้บัมอบฉนัทะซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะได้
      ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล  
  (1) แบบการลงทะเบยีน (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่9) ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชื่อแลว้  

(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกขอ้ความ
ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

  (3) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล 
  และหนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี ทัง้นี้เอกสารตามขอ้นี้ ต้องมขีอ้ความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมอืชื่อเป็น
  ผูม้อบฉนัทะในหนังสอืมอบฉนัทะเป็นผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  
  (4) ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล 
  ทีบุ่คคลดงักล่าวไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
  (5) ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ร้บัมอบฉนัทะลง
   ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7 



38 หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นัประจำำาปี 2564  

 2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายชื่อทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4  
  (1) แบบการลงทะเบยีน (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่9)  

(2) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึ่งเลอืกมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระของบรษิทัคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระตามทีบ่รษิทัระบุไวใ้นหนังสอื
มอบฉนัทะ โดยเลอืกเพยีงคนเดยีว และไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ  

  (3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา ใหใ้ชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.1 (3)  
  (4) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลใหใ้ชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.2 (3) และ 2.2 (4)  
3. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝาก และดแูลหุ้น  
  (1) แบบการลงทะเบยีน (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่9) ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชื่อแลว้  

(2) หนังสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ Download ไดจ้าก www.netbay.co.th ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

  (3) เอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล ตามขอ้ 1.2 หรอื 2.2  
  (4) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบ
       ฉนัทะแทน  
  (5) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian  
 
 ทัง้นี้เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูม้ี
อ านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
 
หมายเหตุ:  
1. กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ โปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารตามทีก่ าหนด เพื่อใหส้ านักงานเลขานุการ
บรษิทัไดร้บัภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2564 
2. ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงไดแ้ละผูถ้อืหุน้
จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีต่นถอือยู่ได้ เวน้แต่เป็น 
Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค  
3. โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวนัทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว ทัง้นี้บรษิทั
ไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ ณ จุดรบัลงทะเบยีนก่อนเขา้ประชุม  
4. กรณีนิตบิุคคล หากผูล้งนามในหนังสอืมอบอ านาจ หรอืหนังสอืมอบฉนัทะไม่ใช่กรรมการผูม้อี านาจลงนามตามหนังสอืรบัรองนิติ
บุคคล   ผูเ้ขา้ประชุมจะต้องแสดงหลกัฐานหนังสอืมอบอ านาจทุกทอดตลอดสายทีร่ะบุใหบุ้คคลทีม่าประชุมมสีทิธเิขา้ประชุม  และ
ออกเสยีงลงคะแนนในนามของนิตบิุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มห�ชน็)  

 
แผนท่ีโรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส 

ณ ห้องจามจรีุ 1 ชัน้เอม็ เลขท่ี 444  เอม็บีเค เซน็เตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่

เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
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                                       แบบการลงทะเบียน  
บริษทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน)  

 
 
ขา้พเจา้        สญัชาต ิ       
 
อยู่บา้นเลขที ่    ถนน    ต าบล/แขวง     
 
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์      
 
 
เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน)  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้  
หุน้สามญั       หุน้  
 
 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน)  
ในวนัที ่27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริม่รบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป)  
ณ ห้องจามจรุ ี1 ชัน้เอม็ โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส เลขท่ี 444 เอม็บีเค เซน็เตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่  
เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
 
ขา้พเจา้         เป็น   ผูถ้อืหุน้ หรอื  ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้  
บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขที ่     ไดม้าเขา้ร่วม
การประชุมดงักล่าวขา้งตน้  
 
       ลงชื่อ               ผูเ้ขา้ประชุม  
                (                                   )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่ีจะมาประชุมโปรดน าเอกสารชุดน้ีมาด้วย  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
   
          เขยีนที ่      
         วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.   
  
(1) ขา้พเจา้           สญัชาต ิ                  
อยู่บา้นเลขที ่    ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ)  
 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง  ดงันี้ 
❑ หุน้สามญั      หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                     เสยีง        
❑ หุน้บุรมิสทิธ ิ                     หุน้         ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
 

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้
 

❑ 1. นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง   อายุ  61  ปี   บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน)  
      เลขที ่719/5,8-9 ถนนพระรามที ่6 แขวงวงัใหม่  
      เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330    หรอื 
 

❑ 2. นายสุวทิย ์อรุณานนทช์ยั      อายุ  71  ปี  บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน)  
      เลขที ่719/5,8-9 ถนนพระรามที ่6 แขวงวงัใหม่  
      เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330    หรอื 
 

❑ 3. นาย/นาง/นางสาว        อายุ       ปี อยู่บา้นเลขที ่           
ถนน       ต าบล/แขวง    อ าเภอ เขต/    
จงัหวดั                     รหสัไปรษณีย ์                 
 

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นประจ าปี 2564 ใน วนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี 1 ชัน้เอ็ม โรงแรมปทุมวนั ปริ๊นเซส เลขที่ 444       
เอม็บเีค เซน็เตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น
ดว้ย 
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 
              ลงนาม                ผูม้อบฉนัทะ 

(                                       ) 
  ลงนาม                              ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(                                                 ) 
หมายเหต ุ/ Remark 

(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยก จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 

 
ปิดอากรแสตมป์  

20 
บาท  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
   
          เขยีนที ่      
         วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.    
         
(1) ขา้พเจา้         สญัชาต ิ     
อยู่บา้นเลขที ่    ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     
 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ)  
 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง  ดงันี้ 
❑ หุน้สามญั      หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง       
❑ หุน้บุรมิสทิธ ิ                     หุน้         ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
 

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้
 
❑ 1. นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง   อายุ  61  ปี   บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน)  
      เลขที ่719/5,8-9 ถนนพระรามที ่6 แขวงวงัใหม่  
      เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330    หรอื 
 

❑ 2. นายสุวทิย ์อรุณานนทช์ยั      อายุ  71  ปี  บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน)  
      เลขที ่719/5,8-9 ถนนพระรามที ่6 แขวงวงัใหม่  
      เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330    หรอื 
 
❑ 3. นาย/นาง/นางสาว        อายุ       ปี อยู่บา้นเลขที ่           
ถนน       ต าบล/แขวง    อ าเภอ เขต/    
จงัหวดั                     รหสัไปรษณีย ์                 
 
คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นประจ าปี 2564 ใน วนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี 1 ชัน้เอ็ม โรงแรมปทุมวนั ปริ๊นเซส เลขที่ 444       
เอม็บเีค เซน็เตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น
ดว้ย 
 
ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี้ 

วาระที ่1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่25 มถิุนายน 2563  

 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   

 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

  ❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง  

 
ปิดอากรแสตมป์  

20 บาท 



43บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มห�ชน็)  

วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  

 เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ ารอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

  ❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563  

 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

  ❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง  

วาระที ่5     พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

  ❑ เหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  

  ❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง  

  ❑ เหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

  1 นายวชิติ ญาณอมร   

  ❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง  

  2 นางสุวภิา วรรณสาธพ  

  ❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2564  

 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

        ❑    เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง  

วาระที ่7 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2564 

 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  ❑  เหน็ดว้ย  ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
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วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ ถา้มี  
❑     (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
         ❑     เหน็ดว้ย         ❑  ไม่เหน็ดว้ย        ❑    งดออกเสยีง 
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้  ใหถ้อืว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 (6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เติม
ขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบ
ฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
              ลงนาม                ผูม้อบฉนัทะ 

(                                       ) 
 
 

  ลงนาม                              ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(                                                 ) 
 

 
หมายเหต ุ/ Remark 
(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
(2)  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
(3)  ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบ หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ)  
 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ใน วนัที ่27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งจามจุร1ี ชัน้เอม็ โรงแรมปทุมวนั
ปริ๊นเซส เลขที่ 444 เอม็บเีค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 
วาระที ่    เรื่อง           
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
       (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

❑ เหน็ดว้ย      ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
 
วาระที ่    เรื่อง           
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

❑ เหน็ดว้ย     ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
 
วาระที ่    เรื่อง           
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

❑ เหน็ดว้ย      ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
 
วาระที ่    เรื่อง           
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
 
วาระที่     เรื่อง           

 ❑ นายวชิติ ญาณอมร 

 ❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 

 ❑ นางสุวภิา วรรณสาธพ 

 ❑ เหน็ดว้ย ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 

 
วาระที ่    เรื่อง           
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
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วาระที ่    เรื่อง           
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
    ❑ เหน็ดว้ย       ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
 
วาระที ่    เรื่อง           
❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

❑ เหน็ดว้ย      ❑ ไม่เหน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 

ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                 )  

วนัที ่   

 
 
 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                 )  

วนัที ่   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



47บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มห�ชน็)  

 

                       แบบขอรบัหนังสือรายงานประจ าปี 2563/ One Report 2020 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

  บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2563/ One Report ที่มีข้อมูลครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการด าเนินงานด้านต่างๆ         
ของบรษิทัในรปูแบบ QR Code และไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 แลว้ 

  ทัง้นี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะขอรบัรายงานประจ าปี  2563/ One Report ที่ได้จดัพิมพ์ในแบบ
รูปเล่มโดยมเีน้ือหาเช่นเดยีวกนักบั QR Code โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุดา้นล่างมายงับรษิทั เพื่อจดัส่งให้
ท่านตามความประสงคต์่อไป 

ขา้พเจา้
............................................................................................................................. ......................................................... 

อยู่บา้นเลขที ่.................. หมู่ ...............ซอย ..................................หมู่บา้น ............................................................................. 

ถนน ................................ ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ....................................................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์......................................................................... 

 

ขอรบัหนังสอืรายงานประจ าปี 2563/ One Report โดย 

(     ) ใหบ้รษิทัจดัส่งเอกสารตามทีอ่ยูข่า้งตน้ 

(     ) ใหบ้รษิทัจดัส่งเอกสารตามทีอ่ยู่ดา้นล่าง 

 

ขา้พเจา้.................................................................................................................................................................................... 

อยู่บา้นเลขที ่.................. หมู่ ...............ซอย ..................................หมู่บา้น ............................................................................. 

ถนน ................................ ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ....................................................................... 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์......................................................................... 

หมายเหตุ:  เมื่อกรอกรายละเอยีดขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดส่งกลบัไปยงับรษิทั 

 - ทางโทรสาร 02-612-3051 หรอื 

 - ทางอเีมล ์corporatesecretary@netbay.co.th  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 10 
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719/5, 8-9 Rama 6 Road Wangmai, Pathumwan 
Bangkok 10330 Thailand 

Telephone : +66 (0) 2620 1800  Fax : +66 (0) 2612 3051 
Call Center : +66 (0) 2620 1888

www.netbay.co.th

(2021-2025)

Software as a Service-SaaS
Digital Business Technology Platform

Infrastructure

1 2 3 4

Digital Trade Platform  
& Cross Border Trade

e-Logistics, 
e-Business
e-Payment
e-Project,

(2016-2020)
Pillar 1

Digital Health and
Wellness Platform

Robotics, 
Logistics Drone,

Medical Equipment 
Platform

(2021-2025)
Pillar 2

Digital Agriculture  
Platform

Internet of Things (IOT)
Smart Plant Factory, 
Smart Agriculture,

Smart Farm,  
Smart Traceability

(2021-2025)
Pillar 3

Data Strategy Hub
Data Analytics
Private Data
Public Data

Data Gateway

(2021-2025)
Pillar 4


