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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

สถานทีป่ระชุม 

 ห้องประชุมพินนาเคิล 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพ  เลขที่  973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิ นี               

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

วันและเวลาทีป่ระชุม 

 วนัจนัทรท่ี์ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา 

เร่ิมการประชุม 

 นางสาวอัณณร์ตัน ์ดลวชิรโภคิณ เลขานุการบริษัท ซึ่งท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ ผู้ด าเนินการประชุม”) 

แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบขอ้มลูของบรษิัท ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งตน้ว่า  

 บรษิัท มีทนุจดทะเบียนจ านวน   80,000,000 บาท 

 ทนุช าระแลว้     60,000,000 บาท 

 เป็นหุน้สามญัจ านวน               120,000,000 หุน้ 

 มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ                            0.50 บาท 

 และขณะนีม้ีผูถื้อหุน้ของบรษิัทเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ 5 ราย รวมเป็นจ านวน  13 ราย 

นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 120,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชมุตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัท โดยขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 33 มีขอ้ก าหนดเก่ียวกับองคป์ระชุมว่า ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุ้น

และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อ

หุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์

ประชมุ  

 ทั้งนี ้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม  

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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 1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหน่ึงเสียง 

 2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบตัิ การลงคะแนนเสียง

ดงัต่อไปนี ้

     ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหท้่านผู้ถือหุน้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดความ

โปรง่ใสในการลงคะแนน 

     ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด 

และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ส าหรบัผูท้ี่ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่านี ้ ขอใหเ้ก็บบัตรลงคะแนนไว้

ก่อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ที่ของบรษิัท หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงคะแนน

แบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส 

     การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ถือว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ และเป็นบตัรเสีย 

  1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

  2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

  3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั  

  4) บตัรลงคะแนนท่ีไม่ไดม้ีการออกเสียงในช่องใดเลย 

     ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากบัทกุครัง้ 

 3. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะด าเนินการใหท้ี่ประชุมพิจารณา

เลือกตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นรายบคุคล 

 4. การออกเสียงลงมติใหถื้อเอามติเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุเป็นผูช้ีข้าดเพิ่มขึน้อีก

หน่ึงเสียง 

 5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนั้น ๆ 

ตามความเหมาะสม 

 6. ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 35 (1) ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

     ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะไม่นบัคะแนนเสียงท่าน

ผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียงลงคะแนน เป็นฐานในการค านวณ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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 7. ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใช้สิทธิของท่านได ้   

โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัท ก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

  ก่อนที่จะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และที่ปรกึษาของบริษัท     

ที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  

 1. นายจิรพนัธ ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการ 

    ตรวจสอบ 

 2. นายวิศิลป์   ว่องวานิชวฒันะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 3. นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ่นบญุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

      และพิจารณาค่าตอบแทน 

 4. นายศิรตัน ์  รตันไพฑรูย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา          

   และพิจารณาค่าตอบแทน            

 5. นายเจนวิทย ์  จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

 6. นายชวลั   บญุประกอบศกัดิ ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

      และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   

 7. นายสมโภช   ทนตุนัติวงศ ์ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นายคธามาศ เพชรรตัน ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. นางสาวรตัตินารถ     บญุประกอบศกัดิ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 

3. นายรวินทร ์ วิรชัพินท ุ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยี 

4. นายพีรพงษ ์ ขนัธรูจ ี  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายสารสนเทศ 

5. นางโสภิดา บญุประกอบศกัดิ ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 

 หลังจากนั้น ผู้ด  าเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563            

และประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือวันที ่15 มีนาคม 2562    

 ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา โดยส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1. ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทใ์หร้บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ 

โดยไม่มีการแกไ้ข 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562  

ผู้ด  าเนินการประชุมได้เรียนเชิญ  นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน            

เป็นผูช้ีแ้จง นายสมโภชฯ ชีแ้จงขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญัของบรษิัทปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 ดงันี ้

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

สินทรพัยร์วม 140,718,697  174,731,522  

หนีสิ้นรวม 54,523,988  95,119,354  

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 86,194,709  79,612,168  

รายไดร้วม 302,043,462  289,482,498 

ก าไรสทุธิ 39,504,864  29,287,529 

ก าไรต่อหุน้ 0.34 0.42 

 

โดยในปี 2562 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมลดลงจากปี 2561 เนื่องจากในปี 2561 บรษิัทขยายธุรกิจทางดา้นช่องทาง

ออนไลนซ์ึ่งมีรายไดเ้ป็นจ านวนมาก แต่ในปี 2562 บรษิัทไดเ้ปล่ียนรูปแบบธุรกิจในบางส่วน  

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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รายไดข้องธุรกิจหลกัของบรษิัท แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ดงันี ้

1. ธุรกิจบริการเสริมโทรศัพทเ์คล่ือนที่ (MVAS) เป็นธุรกิจที่มีรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้มากที่สุดเป็นจ านวนถึง     

รอ้ยละ 91 ของรายไดร้วม และรอ้ยละ 92 ของก าไรขัน้ตน้รวมของบรษิัท โดยมีรายไดใ้นปี 2562 คงที่เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้

ในปี 2561 ที่ประมาณ 274 ลา้นบาท แต่ในปี 2562 บริษัทมีก าไรขั้นตน้เพิ่มขึน้จากประมาณ 71 ลา้นบาท เป็นประมาณ        

74 ลา้นบาท เนื่องจากฝ่ายบรหิารไดเ้จรจาต่อรองอตัราส่วนแบ่งรายไดก้บัคู่คา้ ท าใหม้ีตน้ทนุท่ีต ่าลง 

2. ธุรกิจพฒันาโปรแกรม (Programming) บริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้ค่อนขา้งมากจากปี 2561 ที่มีจ านวนประมาณ 

12 ลา้นบาท เป็นจ านวนประมาณ 24 ลา้นบาท ในปี 2562 และมีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่ขาดทุนประมาณ 2 ลา้น

บาท เป็นมีก าไรขัน้ตน้ประมาณ 7 ลา้นบาท เนื่องจากตน้ทุนของธุรกิจ Programming ค่อนขา้งคงที่ แต่บริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้ 

มากจึงท าใหบ้รษิัทมีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้มากตามไปดว้ย 
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โดยบริษัทมีรายไดต้่อเดือนในปี 2562 ของธุรกิจ MVAS ลดลงจากประมาณ 31 ลา้นบาท ในเดือนมกราคม 

2562 เหลือประมาณ 21 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2562 แต่มีรายได้เพิ่มขึน้จากธุรกิจ Programming (ระบบ Mobile 

Security และระบบ Mobile Payment) ที่ใหบ้ริการกับผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่โดยตรงซึ่งบรษิัทไดเ้ริ่มท าธุรกิจนี ้

ในปี 2562 เพื่อเป็นการลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากธุรกิจ MVAS  

3. ธุรกิจโฆษณาออนไลน ์ (Advertising) ในปี 2562 บริษัทขาดทุนในส่วนของก าไรขัน้ตน้ประมาณ 1 ลา้นบาท 

เนื่องจากมีการชะลอตวัของธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกิจโฆษณา 

ซึ่งในภาพรวมปี 2563 บริษัทจะเน้นการสรา้งรายไดท้ี่มีคุณภาพและยั่งยืนมากกว่าการสรา้งรายไดเ้พื่อการ

เติบโตของธุรกิจเพียงอย่างเดียว 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการด าเนินงานของบริษั ทในปี 2562 สิ ้นสุดวันที่                 

31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

หมายเหตุ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่

 31 ธันวาคม 2562    

 ผู้ด  าเนินการประชุมได้เรียนเชิญ  นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน           

เป็นผูช้ีแ้จง นายสมโภชฯ ชีแ้จงว่า บรษิัทมีรายไดใ้นปี 2562 ประมาณ 302 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่มีรายไดป้ระมาณ 

289 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 4 แต่มีตน้ทุนค่อนขา้งคงที่ จึงท าใหบ้ริษัทมีก าไรขัน้ตน้และก าไรสทุธิเพิ่มขึน้มากถึง

รอ้ยละ 16 โดยมีรายละเอียดของขอ้มลูทางการเงินในปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 ดงันี ้

 1. งบก าไรขาดทนุ 

      - รายไดจ้ากธุรกิจบรกิารเสรมิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (MVAS)  

        มีรายไดค้งที่ แต่มีตน้ทนุลดลงจากการเจรจาต่อรองอตัราส่วนแบ่งรายไดก้บัคู่คา้ประมาณ 7 ลา้น

บาท นอกจากนีย้งัมีค่าใชจ้่ายจากการขายลดลงจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS15) ประมาณ  

8 ลา้นบาท 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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      - รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาโปรแกรม (Programming)  

        มีรายได้เพิ่มขึ ้นจากการท าระบบ Mobile Security และระบบ Mobile Payment ประมาณ          

16 และ 4 ลา้นบาท ตามล าดบั ชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากการระงบัการพฒันาระบบใหธ้นาคารพาณิชยป์ระมาณ 8 ลา้นบาท 

  - ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

        ในปี 2562 มีค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้จากการขยายทีมงานในบรษิัทประมาณ 8 ลา้นบาท และค่าใชจ้่าย

ที่เก่ียวขอ้งกบัการยื่นขอน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ลดลงประมาณ 2 ลา้นบาท 

 2. งบแสดงฐานะการเงิน 

      ในปี 2562 บริษัทมีสินทรพัยห์มุนเวียนและหนี ้สินหมุนเวียนลดลงมาก เนื่องจากการปรับรูปแบบธุรกิจ      

โดยบรษิัทมุ่งเนน้ธุรกิจที่สรา้งรายไดอ้ย่างมคีณุภาพและยั่งยนืมากขึน้ ทัง้นี ้บรษิัทยงัคงมีสภาพคล่องในการด าเนินงานสงูอยา่ง

ต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

       - สินทรพัย ์

   - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 42 ลา้นบาท  

   - เงินลงทนุระยะสัน้ประมาณ 10 ลา้นบาท  

   - ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นประมาณ 70 ลา้นบาท  

   - ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ายประมาณ 8 ลา้นบาท ที่บรษิัทจะท าเรื่องขอคืน 

  - หนีสิ้น 

   - เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นประมาณ 47 ลา้นบาท 

   - ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานประมาณ 4 ลา้นบาท 

   - หนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินประมาณ 2 ลา้นบาท 

  - ส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2562 ประมาณ 86 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่มีประมาณ 80 ลา้นบาท 

 3. งบกระแสเงินสด 

  - เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2562 ประมาณ 15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561  ที่มี

ประมาณ 27 ลา้นบาท เนื่องจากการปรบัเปล่ียนรูปแบบธุรกิจและระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินจากลกูคา้ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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  - เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 ประมาณ 2 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561  ที่มีประมาณ         

11 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีเพียงการใชเ้งินไปในการขยายพืน้ที่ส  านกังานและเพิ่มอุปกรณส์ านกังาน ส่วนในปี 

2561 บรษิัทใชเ้งินลงทนุในกองทนุรวมเป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท 

  - เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 ประมาณ 34 ลา้นบาท ตรงขา้มกับปี 2561 ที่มีเงินสด

สุทธิไดม้าประมาณ 18 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล

ประมาณ 43 ลา้นบาท ส่วนในปี 2561 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 48 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลประมาณ        

29 ลา้นบาท 

 4. อตัราส่วนทางการเงิน  

  โดยภาพรวมบริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินโดยเฉพาะการท าก าไรค่อนขา้งดี มีเพียงอตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity : ROE) และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัยร์วม (Asset turnover) ที่ลดลง ซึ่งในส่วน

ของอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ หากบรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้น่าจะกลบัมาเพิ่มขึน้ในอนาคต และในอตัราส่วน

หมนุเวียนของสินทรพัยร์วมที่ลดลง เนื่องจากในปี 2562 บรษิัทมีสินทรพัยม์ากขึน้ 

  

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross profit margin) 26% 24% 

อตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) 13% 10% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) 28% 25% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (ROE) 48% 56% 

อตัราส่วนหมนุเวียนของสินทรพัยร์วม (Asset turnover) 1.92 2.37 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (Average collection period) 95 วนั 75 วนั 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (Average payment period) 111 วนั 103 วนั 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ (Interest-bearing debt) 2,443,432 3,036,252 

อตัราส่วนหนีส้ิน (Debt Ratio) 2% 2% 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Debt to Equity ratio) 0.63 1.19 

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน (Current ratio) 2.67 1.82 

เงินทนุหมนุเวียนสทุธิ (Net Working Capital) 81,303,377 74,178,056 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) -16 วนั -28 วนั 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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 บริษัทจึงขอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวขา้งตน้  

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรบั

รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

หมายเหตุ  

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการ

 ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บังคับ

บริษัท ขอ้ 45 ก าหนดให้บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิ

ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน 

รวมทัง้บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี

เงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตา ม             

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด โดยขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท       

และบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 3 ลา้นบาท        

จากเดิม 2 ลา้นบาท รวมเป็น 5 ลา้นบาท  

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 

4/2562 ประชมุเมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ไดอ้นุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส าหรบัผลการด าเนินงาน  

9 เดือนแรก ปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 12,999,870 บาท (สิบสองลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยเจ็ดสิบบาท) หรือคิดเป็น

อัตราหุ้นละ 0.10833225 บาท เรียบรอ้ยแลว้เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และเนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิ

ประมาณ 41 ลา้นบาท จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกจ านวน 26,000,000 บาท (ยี่สิบหก

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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ลา้นบาทถว้น) หรือคิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.21667 บาท ในวนัที่ 25 มีนาคม 2563 รวมเงินปันผลที่บรษิัทจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี 

2562 เป็นจ านวน 38,999,870 บาท (สามสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยเจ็ดสิบบาทถว้น) 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน      

3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) และจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็น

จ านวน 26,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.21667 บาท ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนทีก่รรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ

บริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี อัตราหนึ่งในสาม          

หรือจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับจ านวนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้นีม้ีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน      

3 ท่าน ดงันี ้

    1. นายเจนวิทย ์  จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

    2. นายชวลั  บญุประกอบศกัดิ ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

      และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   

    3. นายสมโภช   ทนตุนัติวงศ ์ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า

กรรมการทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงาน

ของบรษิัท และเขา้รว่มประชุมกรรมการ/คณะท างานทกุครัง้ โดยมีประวตัิการท างานปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3. จึงเสนอให้

ที่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 

1. นายเจนวิทย ์  จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

2. นายชวลั   บญุประกอบศกัดิ ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

      และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   

3. นายสมโภช   ทนตุนัติวงศ ์ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

5.2 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ส าหรบักรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทไดก้ าหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรพัย ์หรืออื่นใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบ     

ผลการปฏิบตัิงาน ผลการด าเนินงานของบรษิัท และแนวปฏิบตัิในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจาก

กรรมการแต่ละท่าน  ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ ในลักษณะที่เหมาะสม      

และระดบัท่ีสามารถจูงใจและรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามที่ตอ้งการได ้และเป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 22 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด

ใกลเ้คียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแลว้ เห็นสมควรก าหนดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็น

จ านวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2562 และกรรมการที่เป็นพนกังานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน ดงันั้น คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยเป็น

รายไตรมาส ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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ค่าเบีย้ประชมุ ประธานกรรมการ กรรมการ 
คณะกรรมการบรษิัท 50,000 บาท/ไตรมาส 30,000 บาท/ไตรมาส 
คณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ไตรมาส 20,000 บาท/ไตรมาส 
คณะกรรมการบรหิาร - - 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- - 

คณะท างานบรหิารความเส่ียง - - 
คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม 

- - 

 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

1,080,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2562 และกรรมการท่ีเป็นพนกังานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

ค่าเบีย้ประชมุ ประธานกรรมการ กรรมการ 
คณะกรรมการบรษิัท 50,000 บาท/ไตรมาส 30,000 บาท/ไตรมาส 
คณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ไตรมาส 20,000 บาท/ไตรมาส 
คณะกรรมการบรหิาร - - 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- - 

คณะท างานบรหิารความเส่ียง - - 
คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม 

- - 

 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของของจ านวนเสียงทัง้หมดของ   

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2562              

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

และขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 36 (6) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด        

ที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเหมาะสม ครบถว้น มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพันธห์รือไม่มีผลประโยชนส่์วนไดเ้สีย

ใด ๆ กบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด                     

ซึ่งประกอบดว้ยผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2563 

1. นายพิสิฐ    ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4095  หรือ   

2. นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7358 หรือ  

3. นายไพบลู  ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 

ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน        

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตัง้ให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็น

ผูส้อบบญัชีครัง้นีเ้ป็นรอบปีบัญชีที่ 2 ติดต่อกัน นบัจากรอบปีบญัชี 2562 โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล เพียงท่านเดียวเป็นผูล้ง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท 

และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชี (รวมค่าสอบบญัชีการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาส) มีราคาเสนอท่ี 3,550,000 บาทต่อปี โดยเพิ่มขึน้จากปี 2562 เป็นจ านวน  50,000 บาท เนื่องจาก บริษัท มิตซุย 

ไอซีที จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมเพิ่มขึน้ และไดร้วมค่าตรวจสอบแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติ

บุคคลของ บริษัท มิตซุย ไอซีที จ ากัด เป็นจ านวน 100,000 บาทแล้ว ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างตน้ ไม่รวม

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น เบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง เป็นตน้ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วย 4.     

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแต่งตัง้  

1. นายพิสิฐ    ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4095  หรือ   

2. นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7358 หรือ  

3. นายไพบลู  ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 

ในนาม บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีเป็นจ านวน 3,550,000 บาทต่อปี 

(รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชน์

ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของ บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ากดั เป็นจ านวน 100,000 บาท แลว้) ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการสอบบญัชี

ขา้งตน้ ไม่รวมค่าบรกิารอื่น ๆ (Non-Audit Services) และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น เบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง เป็นตน้ 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ         

 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ตามที่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

2562 ไดอ้นุมตัิใหบ้รษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนอีกจ านวน 30,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 

50,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 80,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 60,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้

หุน้ละ 0.50 บาท ซึ่งบรษิัทไดจ้ดัสรรหุน้สามญัที่เพิ่มทนุจ านวน 20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ปี 2563 (บาท) 
(เพื่อพิจารณา) 

ปี 2562 (บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 2,410,000  2,410,000 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย  1,140,000 1,090,000 

รวม 3,550,000 3,500,000 

ค่าบรกิารอื่น ๆ เบิกจา่ยตามจรงิ เบิกจา่ยตามจรงิเป็นจ านวน        83,400 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ ในราคาหุน้ละ 

0.50 บาท และบรษิัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้จ านวน 10,000,000 บาท แลว้นัน้  

ในปี 2563 บรษิัทมีก าหนดจะยื่นค าขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอีกครัง้ ซึ่งมติอนมุตัิการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทจ านวน 40,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป

เป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) ไดห้มดอายุไป เนื่องจากเกินก าหนดอายุ 1 ปี จึงขออนุมตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บรษิัทจ านวน 40,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public 

Offering) ใหม่อีกครัง้ รวมทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจ

ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการจัดสรรการเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทให้ส าเร็จลุล่วง                 

การด าเนินการดงักล่าวรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง 

(ก)  เสนอขายหรือขายหุน้สามัญใหม่ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขาย หรือขายครัง้เดียว

 เต็มจ านวน หรือแบ่งจ านวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป  

(ข)  ก าหนดและ/หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหรือขายหุน้สามญั เช่น 

 โครงสรา้งการเสนอขายสดุทา้ย ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การเสนอขายใน

 ประเทศหรือต่างประเทศ  

(ค)  แต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ผูร้บัฝากหรือดแูลหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น และ/หรือท่ีปรกึษาอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ง)  ติดต่อ เจรจา เขา้ท า แกไ้ข เปล่ียนแปลง และ/หรือลงนาม สัญญา ขอ้ผูกพนั หนังสือใหสิ้ทธิ ใหค้  ารบัรอง 

 รายงาน และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ขออนุญาต ให้ข้อมูล  ยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน

 คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด

 หลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (MAI) องคก์ร หน่วยงาน หรือผูใ้หบ้รกิารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหรือ

 ขายหุน้สามญัของบรษิัท และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้

 สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทจ านวน 40,000,000 หุน้ 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) โดยมีรายละเอียด

ตามที่เสนอทกุประการ 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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หมายเหตุ   

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

 หลักทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) รวมทัง้การมอบอ านาจทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้ด  าเนินการประชุมชี ้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่ อเสนอขายต่อ

ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) ดงัวาระขา้งตน้นัน้ บรษิัทขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิให้

น าหุน้สามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (MAI) เพื่อใหม้ีตลาดรองส าหรบั

การซือ้ขายหุน้ของบรษิัท รวมทัง้เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ

บรษิัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการน าหุน้สามญัของบริษัทเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้กุประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียงการจดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือยื่นค าขอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ 

พิจารณารบัหุน้สามัญของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน การจดัเตรียมเอกสาร สญัญาต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งและด าเนินการ

ติดต่อกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงาน หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการ

ดงักล่าว 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์       

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (MAI) รวมทัง้การมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 -  

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 
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ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 14.50 

นาฬิกา 

 

 ลงชื่อ  ______ _____________________ 

         ( นายจิรพนัธ ์สินธุนาวา ) 

         ประธานกรรมการบรษิัท 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 

 


