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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าป ี2563 
บริษัท เน็ตเบย ์จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส เลขที ่444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

                                                       

การประชุมเร่ิมเวลา 14.00 น. 

 นางสาวจิตติมา ค าเวียงจันทร์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 จากนั้น
แจ้งวาระการประชุมตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบก่อนเริ่มประชุม พร้อมกับแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 200,000,000 บาท เรียกช าระแล้วทั้งสิ้น 200,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน 
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หุน้ละ 1 บาท 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที ่18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท คือ 200,000,000 หุ้น ดังนั้น การนับองค์
ประชุมจะต้องมีจ านวนหุ้นไม่น้อยกว่า 66,666,667 หุ้น 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการ
แจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้

 1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ         
ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหน่ึงหุ้นมีหนึ่งเสียง แบบ 1 share: 1 vote  

 2. กรณีมอบฉันทะ ผู ้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที ่ผ ู ้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั ้น             
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

 3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  รวมถึงกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

 4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง      
ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้) 

 5. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียงท้ังหมดที่
เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

 6. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
นั้น บริษัทฯ ได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกคะแนนรวมไว้ในระบบ
ประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระเรียบร้อยแล้ว 

 7. ในแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และขอใหล้งคะแนนตามความประสงค์ลงในบัตร
ลงคะแนนท่ีบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว น ามานับ
คะแนนต่อไป 
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 8. กรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 
-บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  
-บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
-บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ  
ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากับด้วยทุกครั้ง 

 9. ในการลงมติออกเสียงในแต่ละวาระซึ่งเป็นกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด
ยกเว้นวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆประจ าปี  2563 ให้ถือคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 10. ส าหรับวาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงาน เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่าน้ันจึงไม่มีบัตรลงคะแนน 
 11. ส าหรับวาระที่ 5 ในเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ที่ประชุมจัด
ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 12. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและรอให้ประธานที่ประชุมเชิญมาที่
ไมโครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นมาที่ไมโครโฟนแล้วขอความกรุณาแถลงต่อท่ีประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อ
และนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน       
แล้วขอใหเ้สนอความคิดเห็นหรือค าถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อ
บริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด หากมีประเด็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้  
โปรดเสนอแนะในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

 13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปท ากิจธุระด้านนอกห้องประชุม
ในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า สามารถ
ลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้เมื่อขณะลงทะเบียน  และส่งมอบบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้นๆ  

 14. ในกรณีที่มีผู้มาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่
ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่
วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

         ดังนั ้น เพื ่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส  บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด Barcode            
ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน  

         กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงนั้น การลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

ทั้งนี ้รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน สามารถซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน เลขานุการ
บริษัทฯ จึงได้กราบเรียนเชิญ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์ประธานกรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าว
เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563  

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ    
ได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 และเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
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เป็นการล่วงหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนด   
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า  จากนั้นจึงได้กล่าวแนะน า
คณะกรรมการบริษัทที่มาประชุม 7 ท่าน จากจ านวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี ้

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  ประธานกรรมการ 
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์  รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายวิชิต ญาณอมร   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายอัครเดช โรจน์เมธา  กรรมการ 
7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ 

 นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทฯ ยังได้กล่าวแนะน าผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

คุณสุธาริน วงศ์ส่องจ้า  

เลขานุการบริษัท 

 นางสาวจิตติมา ค าเวียงจันทร์  

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

 นายอธิษฐ์ ตระกูลเดช  
 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ซึ่งมาร่วมประชุมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุม 

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วัน ลอว ์ออฟฟิศ จ ากัด 

 นางสาวสุกัญญา สิงห์เมธากุล  
 นางสาวยลพรรณ สีตะระโส 

ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 นายทรงพล สุคนธพงศ์ 

 หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 27 ราย รวมจ านวน
หุ้นได้ 103,283,688 หุ้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ านวน 137 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 46,326,835 หุ้น รวมจ านวนทั้งสิ้น 
164 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 149,610,523 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8053 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ                
คือ 200,000,000 หุ้น ซึ่งจ านวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงเป็นอันครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ โดยหลังจากที่ประธานฯ       
ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจ านวน      
5 ราย เป็นผู้ที่หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทั้ง 5 ราย นับจ านวนหุ้นที่เพิ่มเติมได้ทั้งสิ้น 50,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วม
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ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนรวม 169 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 149,661,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
74.8305 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 

 เลขานุการบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 
และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และได้เผยแพร่

www.netbay.co.thทางเว็บไซต์ของบริษัท ( )  

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่23 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่      

23 เมษายน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย    149,604,623 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

 งดออกเสียง              6,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

 บัตรเสีย                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

หมายเหตุ  ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 2 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 166 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 149,610,823 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
74.8054 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่วยได้ทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 

 ประธานมอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 
 
 คุณพิชิตได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 คณะกรรมการพึงรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีเพื่อแสดงถึงกิจการที่ได้จัดการไปของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลง
ส าคัญที่เกิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2562 ซึ่งรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  และเห็นสมควร
เสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ       

รายการ 2562 2561 เติบโต )%( 

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) 411.65 361.61 14% 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 179.08 148.81 20% 

http://www.netbay.co.th/
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 ภาพรวมผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 มีอัตราการเติบโตได้ดีตามแผนงานที่วางไว้   โดยมีก าไรสุทธิ 179.08 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 148.81 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 411.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนที่มี
รายได้จากการให้บริการ 361.61 ล้านบาท   

ส าหรับแนวโน้มการด าเนินธุรกิจปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019       
(โควิด -19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารการจัดการที่ดี รวมถึงได้แสดงรับผิดชอบ
ต่อคู่ค้า ลูกค้า และให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อใหธุ้รกิจสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน พร้อมกันนี้ทีมวิจัยและพัฒนา (Research 
& Development) ของบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ มองถึงแผนในระยะยาวเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งทีมงานของบริษัทฯ ได้ท างานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมายังคงรักษา
ระดับตามที่บริษัทวางแผนไว้ได้ และอยู่ในสภาพที่แข็งแรงพอ ส าหรับไตรมาสที่ 2, 3 และ 4  ของปี พ.ศ. 2563 ที่ก าลังจะมาถึง     
บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมส าหรับการบริหารจัดการที่ดี ติดตาม ปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ 
เดินหน้าอยูต่ลอดเวลา และหากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป สิ่งเหล่านี้จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 

 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์  ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้ 

1) ค าถามจากคุณนายทรงพล สุคนธพงศ์ ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ท าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น :  

  ในโครงการ B2B ของบริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ใด หรือมี Business Unit อะไรที่จะท าให้ธุรกิจกลุ่ม B2B เติบโตมากกว่า 10-15% 

ตอบ   บริษัทฯ ค านึงเรื่องการท าธุรกิจแบบยั่งยืน ซึ่งขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบและท าความเข้าใจว่าการท าธุรกิจแบบ B2B 
เป็น Business Process Platform ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงของระบบ ซึ่ง
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ หากมีโอกาสที่จะเติบโตได้มากกว่า 15% ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและจะพัฒนาตนเอง
อย่างไม่หยุดนิ่งต่อไป 

  ขอทราบความคืบหน้าโครงการช าระภาษรีถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกสท์ีไ่ด้ด าเนินการกับกรมขนส่งทางบก 

ตอบ  ขอช้ีแจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าการท าธุรกิจ Digital Business Technology Platform เป็นธุรกิจที่สามารถปรับตัวต่อยอด
ธุรกิจสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้รอบด้านแบบ 360 องศา ซึ่ง Digital Business Technology Platform สามารถใช้ได้ในทุก
กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ที่เกิดจากธุรกิจ Distributed Ledger Technology (DLT) เป็นรายได้ที่ทยอยเข้ามาซึ่งขณะนี้นโยบาย
ของภาครัฐอาจยังมีการเปลี่ยนแปลง และขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2563 ที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในระดับตามที่บริษัทวางแผนไว้ได้ถึงแม้ยังไม่มีรายได้จากธุรกิจ DLT เข้ามา 

2) ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง :  
  มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะมี Gross Margin เพิ่มขึ้นจาก 80% 

ตอบ ขอช้ีแจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าทีมงานของบริษัทฯ เป็นทีมงานที่มีความแข็งแกร่ง มีความรู้ความช านาญและท างานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจ E- Business ที่สามารถต่อยอดได้รอบด้านแบบ 360 องศา ดังนั้น 
Margin ที่ได้ 80% เกิดจากการที่บริษัทฯ ท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งการที่จะท า Margin ให้มากขึ้นนั้นเป็นความพยายามของทีมงาน 
โดยคณะกรรมการและผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของทีมงานอย่างเต็มที ่ฉะนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้  
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  ขอทราบเกี่ยวกับการลงทุน R&D จะเติบโตได้ในระดับใด และขอทราบความคืบหน้าของ E-Tax Service Provider 

ตอบ การลงทุน R&D ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในทรัพยากรคน ไม่ใช่ใน Hardware ซึ่งขนาดการลงทุน R&D นั้น ยังไม่สามารถ
สรุปได้อย่างชัดเจน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีความชัดเจนอย่างไรจะรายงานให้ทราบอีก
ครั้ง และในส่วนของ E-Tax Service Provider บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการแก่กรมสรรพากรอย่างเป็นทางการ      
ซึ่งสามารถให้บริการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์  (E-Tax 
Invoice & E-Receipt) ให้กับกรมสรรพากรได้ตั้งแต่วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ทีผ่่านมา 

  ขอทราบว่าช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องการติดตามทวงถามหนีข้องบริษัทฯ หรือไม่ 
ตอบ ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาเรื่องการติดตามทวงถามหนี้ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งว่าขณะนี้ยังไม่มีเรื่องต้องกังวลเกี่ยวกับหนี้
สงสัยจะสูญ 

 
3) ค าถามจากคุณโชคชัย สกุลวิสิฏฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง :  

  อยากให้ผู้บริหารชี้แนวทางและปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหรือพัฒนา Cloud Platform รวมทั้งทิศทางของการพัฒนาเพื่อให้
บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจอย่างแข็งแรงต่อไปในอนาคต 

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

4) ค าถามจากคุณกมลภู จรูญวโรดม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : 
  ขอทราบความคืบหน้าธุรกิจร่วมทุน บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ ากัด  

ตอบ ขณะนี้การด าเนินการของบริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ ากัด ยังมีการด าเนินการอยู่ตามกรอบเวลาที่วางแผนไว้ แต่ในเรื่อง
ของรายได้นั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากบริษัทจัดตั้งในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาประกอบกับ
สถานการณ์โควิด-19 และนโยบายการ Work from home ที่เพ่ิงจะผ่านพ้นมา  

  ในกรณีของการออกหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยผ่านระบบบล็อกเชน (Blockchain) ในอนาคตบริษัทฯ จะมีบทบาทอย่างไร 
ตอบ  ขอช้ีแจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า การทีธ่นาคารกสิกรไทยท าเรื่องระบบบล็อกเชน (Blockchain) ในความเห็นของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารแล้วคิดว่าเป็นเรื่องการตอบโจทย์ในส่วนของการเพิ่มความความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า
เทคโนโลยีของระบบบล็อกเชนนั้นมีความจ าเป็น และควรจะต้องใช้เพื่อตอบโจทย์ในส่วนของการเพิ่มความความมั่นใจให้กับ
ผู้ใช้งานนีก้ับ Document ทางทีม บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ ากัด ได้พัฒนาขึ้น 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นวาระ
รับทราบประธานจึงได้ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป ีพ.ศ. 2562 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานใน
วาระนี้ 
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 คุณพิชิตได้รายงานต่อท่ีประชุมดังนี ้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ประกอบกับข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 48 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัด
ให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญ   ผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา 
สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 647.22 ล้านบาท  
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 147.52 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 499.70 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 411.65 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 422.22 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 179.08 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.90 บาท 

 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในส าเนางบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่ 2  

 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถาม  ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้ 

1) ค าถามจากคณุนายทรงพล สุคนธพงศ์ ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ท าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น :  

  งบการเงินป ีพ.ศ. 2562 ที่ผ่าน บริษัทฯ มีทั้งเงินลงทุนระยะสั้น ระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนดังกล่าวด าเนินการเรื่อง

ใดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นบ้าง และที่ผ่านมาได้ผลประโยชน์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และจะบริหารอย่างไรเพื่อให้ได้

ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 

คุณสุธาริน วงศ์ส่องจ้า ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลว่าเงินกองทุนของตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้

บริษัทฯ ปัจจุบันนั้น บริหารงานโดย Kasikorn Asset Management (KAsset) เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปี โดยผลตอบแทน

เฉลี่ยอยู่ทีป่ระมาณ 3% หรือสูงกว่า 3% เล็กน้อย โดย KAsset จะบริหารเงินลงทุนตามสัดส่วนท่ีได้ตกลงกันไว้กับบริษัทฯ คือหุ้น

ทุนไม่เกิน 10% และที่เหลือเป็นตราสารหนี้ ซึ่งมีท้ังส่วนของรัฐบาลและเอกชน โดยรายละเอียดได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้แยกประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ท้ังรัฐบาล และเอกชนไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน 

  สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ที่จะหมดอายุในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สามารถต่ออายุได้หรือไม่          

และมีความคืบหน้าอย่างไร 

ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี ้แจงว่า บริษัทฯ           

ไม่สามารถต่ออายุบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI บัตรเก่าได้ ซึ่งหากต้องขอบัตรใหม่จะต้องขอเป็นโครงการใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของทีมงานในการยื่นขอบัตรบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI แต่อย่างไรก็ตามรายได้ของโครงการใหม่นี้ อาจจะค่อยๆ 

เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้สูงมาก  

  ตามทีส่นิทรัพย์ของบริษัทฯ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากการให้บริการ Digital Services รายได้ transaction fee 

และ monthly fee รายได้ดังกล่าว บริษัทฯ มีการท าสัญญาหรือไม่ และอายุสัญญาขั้นต ่ามีอายกุี่ปรีวมทั้งมีหลักเกณฑ์อย่างไร 
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ตอบ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไดช้ี้แจงว่า ลูกค้าทุกรายจะต้องท าสญัญาบริการกับบริษัทฯ โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งหาก

ครบอายุของสัญญาแล้ว หากไมม่กีารแจ้งปฏิเสธต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการต่อสญัญาโดยปริยาย 

2) ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง :  
  บริษัทฯ มีการบริหารตราสารหนี้ และตราสารทุนอย่างไร ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา 

ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสธุาริน วงศ์ส่องจ้า ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลว่า ในช่วงที่ตลาดหุ้นผัน
ผวน KAsset จะพยายามลดเงินลงทุนของหุ้นเหลือประมาณ 8% ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี ้การซื้อขายทั้งตราสาร
หนี้และตราสารทุนจะอยู่ในดุลยพินิจของ KAsset เพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งการลงทุนตราสารหนี้ของบริษัทฯ        
ได้มีการก าหนดระดับความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยที่บริษัทฯ จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเกินจากระดับที่ก าหนด 

  เนื่องจากในปีนีส้ิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI จะหมดลง การจ่ายภาษีท่ีจะเป็นอย่างไรต่อไป 
ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุธาริน วงศ์ส่องจ้า ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า ตามที่คุณพิชิต ซึ่งเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี ้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI บัตรเดิมได้          
บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ของก าไรสุทธิ ทั้งนี้ บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ของบริษัทฯ จะหมดอายุ
ในกลางป ีพ.ศ. 2564 นี ้ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลาอย่างน้อยครึ่งปี บริษัทฯ ยังมีสิทธิพิเศษทางภาษีอยู่ ท าให้ภาษี
ของปี พ.ศ. 2564 อาจต ่ากว่าอัตรา 20% ของก าไรสุทธิ อย่างไรก็ดี ในปีถัดไปจ านวนภาษีที่ต้องช าระอาจสูงขึ้น เนื่องจากไม่ได้
รับสิทธิพิเศษจาก BOI แล้ว  

  ขอทราบหลักเกณฑ์การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ของบริษัทฯ  
ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุธาริน วงศ์ส่องจ้า ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการตัดค่า
เสื ่อมราคาตามเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชีและตามที่กรมสรรพากรยอมรับ การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ของบริษัทฯ         
ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ Network ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เกณฑ์การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที ่5 ปี  

  แนวโน้มการรับรู้รายได้ของบริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ ากัด เป็นอย่างไร 
ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุธาริน วงศ์ส่องจ้า ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า บริษัท ฟินเน็ต         
เวนเจอร์ส จ ากัด เป็นการร่วมทุน ในรูปแบบ join venture การรับรู้รายได้ทางบัญชีจะรับรู้ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งเป็น 60% 
ของรายได้ทั้งหมด ทั้งนีใ้นช่วงแรกที ่บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ ากัด ยังไม่มีรายได้ บริษัทฯ จะรับรู้ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนท่ีลงทุน
เช่นกัน  

  มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 16 มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดและอยากทราบว่า
บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้รับล่วงหน้า หรือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอยา่งไร 
ตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุธาริน วงศ์ส่องจ้า ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า ในไตรมาสที่ 1/2563 
บริษัทฯ ใช้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ฉบับที่ 9 และ 16 ซึ่งไม่ได้กระทบด้านการเงินของบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากมาตรฐานบัญชี
ฉบับที่ 16 จะเกี ่ยวข้องกับค่าเช่า ซึ ่งบริษัทฯ มีเพียงค่าเช่าอาคารส านักงานและค่าเช่าสถานที ่ในการวาง Network                 
ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 แล้วจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่กระทบมากนัก เพราะการตัดจ่าย
ดอกเบี้ยคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ส่วนมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ฉบับที่ 9 นั้นจะกระทบในแง่เงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้        
ตราสารทุนซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกลงไว้ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่แล้วตามปกติ ซึ่งจะไม่กระทบกับ Profit & Loss และส าหรับรายได้รับ
ล่วงหน้าในทางบัญชีต้องบันทึกเป็นหนี้สินอยู่แล้ว ซึ่งจะเห็นอยู่ในบรรทัดหนึ่งในฝั่งหนี้สิน ซึ่งบริษัทฯ จะทยอยรับรู้ตามการ
ให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่สัญญาลูกค้าจะมีระยะเวลา 1 ปี 

 เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีสิ ้นสุด  ณ วันที่           
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมัติงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ       

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้   
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 เห็นด้วย    149,659,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

 งดออกเสียง            1,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

 บัตรเสีย           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

หมายเหตุ  ในวาระที ่3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 3 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 50,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 169 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 149,661,023 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.8305 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่วยได้ทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว 

วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  พ.ศ. 2562 และรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานใน
วาระนี้ 

 คุณพิชิตได้รายงานที่ประชุมดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 51 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 50 ก าหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 
เปรียบเทยีบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจ าปจีากผลการด าเนินงานย้อนหลังปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดังนี ้

 

คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี       
พ.ศ. 2562 เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้จ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  พ.ศ. 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับผลกระทบมากจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในอัตราหุ้นละ 0.9743 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 194,860,000 บาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 
ที่ผ่านมา และขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2562 ในอัตรา
หุ้นละ 0.9743 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 194,860,000 บาท  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2562 

(ปันผลระหว่างกาล) 

ปี 2561 

(ปันผลประจ าปี) 

ปี 2560 
(ปันผลประจ าปี) 

1. ก าไรสุทธสิ าหรับปตีามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 194,877,630 151,123,716 101,820,977 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.9743 0.7556 0.4759 
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  194,860,000 151,120,000 95,180,000 
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทยีบกับก าไรสุทธิส าหรับปี     
   ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

99.99 99.99 93.84 
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จากน้ัน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถาม
และรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้ 

 1) ค าถามจากคณุอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง :  

  เนื่องจากพิจารณาจากอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงต้องการทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลน้อยกว่า

อัตราเดิมเพื่อส ารองเงินส าหรับใช้ในการลงทุน ร่วมทุน หรือส ารองไว้ส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในสภาวะวิกฤตหรือไม่ อย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมในการลงทุน หากมีความจ าเป็นต้องใช้เงินตอบ 

ลงทุน บริษัทฯ ก็จะท าอย่างเต็มก าลังความสามารถ อย่างไรก็ตาม หลาย Project ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาถงึ

ความเหมาะสมในการลงทุนและพัฒนาและความเสี ่ยงในการลงทุน เพื ่อการท าธุรกิจอย่างยั ่งยืน มั ่นคง  ตรงไปตรงมา             

และตรวจสอบได้ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งเน้นเสมอมาในการท าธุรกิจ 

 เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งวาระ
นี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม  อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้ 
 เห็นด้วย    149,659,323 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 งดออกเสียง             1,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

วาระที ่5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากปีนี้มีกรรมการที่ครบก าหนดจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน 
ได้แก ่ 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์   ประธานกรรมการ 
2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน 
3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการผู้จัดการ 

พร้อมกับแจ้งว่าเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านจะออกจากห้อง
ประชุมก่อน โดยระหว่างการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร รักษาการประธานท่ีประชุม และเป็นผู้รายงานในวาระนี้จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะเสร็จสิ้น  

 คุณพิชิต รักษาการประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดมาตรา 71 และ
ข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท ก าหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม
เป็นอัตรากรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก 



 

11 

ส่วนในปีถัดไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อนึ่งกรรมการท่ีออกไปนั้นชอบท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากท่ีประชุมได้เลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครั้ง 

โดยกรรมการที่ครบก าหนดจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่  

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์   ประธานกรรมการ 

2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการผู้จัดการ
  

ในส่วนการพิจารณาสรรหากรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติของกรรมการท่านดังกล่าวแล้วเห็นควรเสนอแนะให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเลือกกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  

จากนั้น รักษาการประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม รักษาการประธานที่ประชุม เสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมัติเลือกกรรมการผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

1) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์ ประธานกรรมการ 
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  
 
 เห็นด้วย     147,280,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ            98.4103 
 ไม่เห็นด้วย        2,379,001   เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.5896 
 งดออกเสียง             1,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

2) นายสุวิทย์ อรณุานนท์ชัย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/     
    ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคา่ตอบแทน  

 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  
 
 เห็นด้วย    149,531,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9146 
 ไม่เห็นด้วย         127,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0853 
 งดออกเสียง            1,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
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3) นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดษิฐ์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/    
     กรรมการผู้จดัการ  

 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  
 
 เห็นด้วย    143,912,322 เสียง คิดเป็นร้อยละ            96.1598 
 ไม่เห็นด้วย       5,747,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.8401 
 งดออกเสียง             1,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
ดังนั้นรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทท้ัง 7 ท่าน มีดังนี ้ 
  1.  ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์    ประธานกรรมการ 
  2.  นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์   รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
  3.  นายอัครเดช โรจนเ์มธา   กรรมการ 
  4.  นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
        กรรมการผู้จดัการ 
  5.  นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  6.  นายวิชิต ญาณอมร    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  7.  นายสุวิทย ์อรุณานนท์ชัย   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
        ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
หลังจากนั้น รักษาการประธานในที่ประชุมได้เชิญกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมอกี
ครั้ง โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์ท าหน้าท่ีประธานในที่ประชุมต่อไป 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

6.1 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 

 คุณสุวิทย์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินอื ่นใดให้แก่ กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ได้
ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา   

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2562  มีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
บริษัทในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัสหรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นใดในปี พ.ศ. 2562 และให้ใช้อัตราดังกล่าวมีผล
ตั้งแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดังนี ้
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1. เบี้ยประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม                                                                 (บาท/คน/ครั้ง) 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบ้ียประชุม 

ประธาน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 

25,000.00 

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 

18,000.00 

ป ร ะ ธ า น /ก ร ร ม ก า ร

บริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 

ไม่ม ี

2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน                         

ต าแหน่ง เงินเดือน (บาท/คน) 

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ 20,000 

กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 

ประธาน/กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ม ี

     โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ ารายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท 

 3. เงินบ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินบ าเหน็จในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง 

4.      ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

 - ไม่มี -  

โดยให้เพิ่มกรอบวงเงินบ าเหน็จกรรมการเป็น 4,500,000 บาท และในการจ่ายบ าเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนที่มีการ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุต่างๆ ในปี พ.ศ. 2562 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. เบี้ยประชุมกรรมการ 693,000 

2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน 1,380,000 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

3. เงินบ าเหน็จกรรมการ 3,000,000 

  ค่าตอบแทนในข้อ 1 และข้อ 2 รวมแล้วเท่ากับ 2,073,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 3,500,000 บาท 
  ค่าตอบแทนในข้อ 3 ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับก าไรสุทธิประจ าปี 2562 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ  ประจ าปี 2563 เท่ากับ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

 1. เบ้ียประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม                                                                  (บาท/คน/ครั้ง) 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ เบ้ียประชุม  

ประธาน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในป ี2563 

25,000.00 

กรรมการบริษัทที ่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในป ี2563 

18,000.00 

ประธาน/กรรมการบริษัทที่

เป็นผู้บริหาร 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในป ี2563 

ไม่ม ี

 2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน                         

ต าแหน่ง เงินเดือน (บาท/คน) 

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ 20,000 

กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 

ประธาน/กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ม ี

     โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ ารายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท 

 3. เงินบ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท่ีมิได้เป็นผู้บริหารให้ได้รับเงินบ าเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายแก่ผู้

ถือหุ้น และในวงเงินไม่เกินจ านวน 4,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินที่เหมาะสม และให้

ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง  
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หมายเหตุ :   การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจ ารายเดือน และเงินบ าเหน็จกรรมการส าหรับกรรมการเข้าใหม่และ
กรรมการลาออกจะค านวณจ่ายนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าว การ
จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

 4.     ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

 - ไม่มี - 

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการได้น าเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้อง
ได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 ตามที่คณะกรรมการได้น าเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย    149,531,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9136 
 ไม่เห็นด้วย         127,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0853 
 งดออกเสียง             1,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0010 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

6.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการที่

เกิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2563 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

คุณสุวิทย์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2563 ได้พิจารณาถึงข้อกฎหมาย และสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดที่ยังคงเกิดขึ้นจึงมีมติ
อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 และให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการบริหาร) ในอัตรา
ค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
พ.ศ. 2563 คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจ่ายในอัตรา
ค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากท่ีประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังนี ้
 

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดตา่งๆ  
ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

หน่วย : บาท 
รายการ จ านวนเงิน 

 1. เบี้ยประชุมกรรมการ 359,000 

 2. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน 575,000 
รวม 934,000 

 
  
 
 



 

16 

จากน้ัน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
และให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ ้นในปี            
พ.ศ. 2563  ตั้งแตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการได้น าเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม รับรองและให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ส าหรับค่าตอบแทน
กรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจ่ายในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 934,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 เห็นด้วย    149,654,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9958 
 ไม่เห็นด้วย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 งดออกเสียง             6,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0041 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2563 

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 

  คุณปัทมารายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ในฐานะบริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีร ายใด
ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  
บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน  เว้นแต่เป็นการ
แต่งตั้งผู้สอบบญัชีในช่วงเวลาและเป็นไปตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อน
ผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท  ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาคัดเลือกจากชื่อเสียงและศักยภาพของส านัก
งานสอบ บัญชี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้สอบบัญชี กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี  ความรู้ 
ความเข้าใจในธุรกิจและค่าสอบบัญชีรวมทั้งค่าบริการอื่น ๆ ส าหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั้นไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
บริษัทปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามข้อมูลผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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 รายชื่อผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562  หมายเลขผู้สอบบัญชี

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 

  โดยเสนออนุมัติค่าตอบแทนการสอบทานหรือการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ ารอบปีบัญชี  2563 
จ านวนทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2563 

กับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีย้อนหลังปี พ.ศ. 2560 – 2562 ผ่านมา มีดังน้ี 
         

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 
หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 
หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4807 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยค่าตอบแทนการสอบทานหรือการ
ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้าน
ห้าหมื่นบาท) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จ านวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาท) 

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา 
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการได้น าเสนอ 
ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม อนุมัติการแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี  พ.ศ. 2563 ตามที่
คณะกรรมการได้น าเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

ปี พ.ศ. 2563 2562 2561 2560 

ค่าสอบบัญช ี(Audit Fee) 1,050,000 1,000,000 950,000 950,000 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 70,000 66,000 60,000 60,000 

รวม 1,250,000 1,066,000 1,010,000 1,010,000 

อัตราการเพิ่มขึ้น (%) 5% 5.5% - 3% 
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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  
 
 เห็นด้วย    149,654,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
 ไม่เห็นด้วย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 งดออกเสียง   6,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 
7.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

คุณปัทมาได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื ่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 
2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้  อนุโลมให้
บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทต่อ ก.ล.ต.ได้ โดยบริษัทจะต้องเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด รายชื่อตามปรากฏในรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 เพื่อให้การจัดท างบการเงินประจ าไตรมาสที่ 1/2563 ของบริษัทภายใต้สถานการณ์
ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สามารถด าเนินการต่อไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จทันเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา 
รับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่  1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการได้น าเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม      รับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แกน่างสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาวอรวรรณ 
เตชวัฒนสิริกุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4807 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่  
1/2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 เห็นด้วย    149,654,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
 ไม่เห็นด้วย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 งดออกเสียง   6,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
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วาระที ่8 เร่ืองอื่นๆ  

ไม่มีผู้เสนอวาระอื่นๆ  

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้ 

1) ค าถามจากคณุอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง : ขอทราบมุมมองของบริษัทฯ เกี่ยวกับโลกธุรกจิหลัง New normal คิดว่า

จะไดป้ระโยชน์ตรงส่วนน้ีอย่างไร และสดุท้ายขอกล่าวขอบคณุที่บรษิัทฯ รับผิดชอบต่อสังคมโดยการบริจาคหุ่นยนต์ Hapy Bot 

ให้กับทางโรงพยาบาล ซึ่งถึงแม้จะมีต้นทุนสูงแตผู่้ถือหุ้นรูส้ึกดีใจและยินดีท่ีบริษัทฯ ได้ท ากิจกรรมดังกล่าวจึงกล่าวขอบคณุมา ณ 

ที่น้ี 

ตอบ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช้ีแจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ยึดติดกับค าว่า New normal หรือยึดติดอยู่กับกรอบในการด าเนินธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็น Software, Platform แต่บริษัทฯ มุ่งเน้นการท า Business Model การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ เพื่อปรับตัวและ

หาวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งค าท่ีบริษัทฯ ยึดถือเป็น DNA ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 ค า ได้แก่ 

Design, Strategy, Networking, Supply chain Innovation ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ และที่ส าคัญธุรกิจ 

Digital Transformation ต้องมองให้เห็นโอกาส Design Business Model พัฒนาและผลิตคิดค้นบริการเพื่อให้มีประโยชน์และ

เป็นรายได้ ไม่ยึดติด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของ Mindset ต้องคิดใหม่ ท าใหม่ เพื่อพัฒนาการท าธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 

 จากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณท่าน      
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 15.45 น. 
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