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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 

สถานทีป่ระชุม 

หอ้งประชุมพินนาเคิล 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร  

วันและเวลาทีป่ระชุม 

วนัศกุรท์ี่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา 

เร่ิมการประชุม 

 นางสาวอัณณ์รัตน์ ดลวชิรโภคิณ เลขานุการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ด  าเนินการประชุม (“ ผู้ด าเนินการ

ประชุม”) แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบขอ้มลูของบรษิัท ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งตน้ว่า  

 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   80,000,000 บาท 

 ทนุช าระแลว้     60,000,000 บาท 

 เป็นหุน้สามญัจ านวน               120,000,000 หุน้ 

 มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ                            0.50 บาท 

 และขณะนีม้ีผู้ถือหุน้ของบริษัทเข้าประชุมดว้ยตนเอง  8 ราย และโดยการมอบฉันทะ 5 ราย รวมเป็นจ านวน      

13 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 120,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ครบเป็น

องคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 33 มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคป์ระชมุว่า ในการประชมุผูถื้อ

หุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง 

(1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

 ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

 1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหน่ึงเสียง 

 2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบตัิ การลงคะแนน

เสียงดงัต่อไปนี ้

     ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความ

โปรง่ใสในการลงคะแนน 
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     ในการรวมผลคะแนน บรษิัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 

และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ส าหรบัผูท้ี่ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่านี ้ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไว้

ก่อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ที่ของบริษัท หลังเสร็จสิน้การประชุม ทั้งนี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้ เป็นการ

ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความ

โปรง่ใส 

     การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ถือว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ และเป็นบตัรเสีย 

  1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

  2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

  3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั  

  4) บตัรลงคะแนนท่ีไม่ไดม้ีการออกเสียงในช่องใดเลย 

     ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากบัทกุครัง้ 

 3. ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ บรษิัทจะด าเนินการใหท้ี่ประชมุพิจารณา

เลือกตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นรายบคุคล 

 4. การออกเสียงลงมติใหถื้อเอามตเิสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุเป็นผูช้ีข้าดเพิ่มขึน้

อีกหนึ่งเสียง 

 5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ 

ตามความเหมาะสม 

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

รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสยีง

ชีข้าด” 

     ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ  หรือไม่ จะไม่นบัคะแนนเสียง

ท่านผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียงลงคะแนน เป็นฐานในการค านวณ 

 7. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้   

โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัท ก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

 8. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 
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  ก่อนที่จะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของ

บรษิัทที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  

 1. นายจิรพนัธ ์ สินธุนาวา  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

     ตรวจสอบ 

 2. นายวิศิลป์  ว่องวานิชวฒันะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 3. นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ่นบญุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ   

     สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 4. นายศิรตัน ์  รตันไพฑรูย ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

    พิจารณาค่าตอบแทน         

 5. นายเจนวิทย ์ จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

 6. นายชวลั  บญุประกอบศกัดิ ์ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   

 7. นายสมโภช  ทนตุนัติวงศ ์  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวรตัตินารถ    บญุประกอบศกัดิ ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 

2. นายรวินทร ์ วิรชัพินท ุ  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยี 

3. นายพีรพงษ ์ ขนัธรูจ ี  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายสารสนเทศ 

4. นางโสภิดา บญุประกอบศกัดิ ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

 นายพิสิฐ  ทางธนกลุ 

 หลังจากนั้น ผู้ด  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564            

และประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ประชุมเม่ือวันที ่9 มีนาคม 2563 

 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า ขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามที่

เสนอ โดยไม่มีการแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 120,000,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ผู้ด  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญ นายสมโภช ทนุตันติวงศ ์กรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าที่ฝ่าย

การเงิน            เป็นผูช้ีแ้จง นายสมโภชฯ ชีแ้จงขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญัของบรษิทัปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 และปี 

2561 ดงันี ้

ตัง้แต่ปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม รายไดร้วม และก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ตามล าดับ แต่มี

สินทรพัยร์วมและหนีสิ้นรวมลดลงในปี 2562 เนื่องจากสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหนีก้ารคา้และ

เจา้หนีก้ารคา้ตามล าดบั และในปี 2562 บริษัทไดร้บัช าระจากลกูหนีก้ารคา้และบริษัทไดช้ าระต่อใหเ้จา้หนีก้ารคา้ไดเ้ร็ว  

จึงมีผลท าใหจ้ านวนสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นลดลงกว่าปีอื่น ๆ อย่างมีนยัส าคญั ส่วนก าไรต่อหุน้ในปี 2562 ที่ต  ่ากว่าปีอื่น ๆ 

เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาท เป็น 80 ลา้นบาท และเป็นทุนช าระแลว้ 60 ลา้นบาท จึงท าให้

สดัส่วนก าไรต่อหุน้ลดลง นอกจากนีใ้นปี 2563 ซึ่งทั่วโลกไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 

(โควิด-19) แต่บริษัทยังสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมั่นคงและเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง  โดยมีรายไดแ้ละก าไรสูงที่สุด

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ทั้งนี ้ อาจเนื่องมาจากในช่วงดังกล่าวประชาชนท างานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่และใช้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นคอนเทนตห์รือช าระค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทกันเป็น

จ านวนมากขึน้ จึงท าใหบ้รษิัทไดร้บัรายไดม้ากขึน้ 
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รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรพัยร์วม  174,731,522  140,718,697 183,216,265 

หนีสิ้นรวม  95,119,354  54,523,988 92,656,186 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม  79,612,168  86,194,709 90,560,079 

รายไดร้วม  289,482,498 302,043,462 345,629,512 

ก าไรสทุธิ  29,287,529 39,504,864 72,365,420 

ก าไรต่อหุน้ 0.42 0.34 0.60 

 

เมื่อเปรียบเทียบอตัราก าไรสทุธิกบัรายไดใ้นปี 2561 ถึงปี 2563 จะเห็นว่าในปี 2561 บริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้

จากปี 2560 รอ้ยละ 44 แต่มีก าไรสุทธิลดลงถึงรอ้ยละ 34 เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มบุคลากรและเพิ่ม

มาตรฐานการควบคุมภายในใหด้ีขึน้ เพื่อเตรียมการในการน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

จึงส่งผลกระทบใหบ้ริษัทมีค่าใชจ้่ายเพิ่มมากขึน้ แต่หลงัจากนั้นในปีต่อมา บริษัทก็สามารถสรา้งผลก าไรใหเ้ติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2563 บริษัทมีรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ประมาณ 346 ลา้นบาท และ 117 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้

จากปี 2562 ที่มีประมาณ 302 ลา้นบาท และ 80 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจหลกัของบรษิัท 

3 ธุรกิจ ดงันี ้

1. ธุรกิจใหบ้รกิารสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนต ์ 

 ในปี 2563 บริษัทยงัคงมีรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจนีส้งูที่สดุ โดยมีรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จ านวน

ประมาณ 287 ลา้นบาท และ 82 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 83 และรอ้ยละ 67 ตามล าดบั เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปี 2562 ที่มี
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จ านวนประมาณ 274 ลา้นบาท และ 74 ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจากธุรกิจใหบ้ริการสนบัสนุนดิจิทลัคอนเทนตม์ีตน้ทนุ

ค่อนขา้งแปรผนัตามรายได ้จึงท าใหบ้รษิัทมีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ยในอตัราเดียวกนักบัรายได ้

2. ธุรกิจบรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 บรษิัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้ค่อนขา้งมากจากปี 2562 ที่มีจ านวนประมาณ 24 ลา้นบาท เป็นจ านวนประมาณ    

58 ล้านบาท ในปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 17 และมีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีจ านวนประมาณ 7 ล้านบาท           

เป็นประมาณ 38 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31 เนื่องจากตน้ทนุของธุรกิจบรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนขา้ง

คงที่ เมื่อบริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้จึงท าใหบ้ริษัทมีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้มากตามไปดว้ย บริษัทจึงจะมุ่งเนน้ขยายธุรกิจบริการ

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ากขึน้ในอนาคต 

3. ธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน ์

 บริษัทได้ท าธุรกิจ ส่ือและโฆษณาออนไลน์เ ก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ในเว็บไซต์และเฟสบุ๊ก 

ReviewYourLiving ซึ่งในปี 2563 ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยเ์กิดการชะลอตวัจากผลกระทบในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ     

โควิด-19 ท าใหบ้ริษัทมีรายไดล้ดลงแต่มีตน้ทุนดา้นบุคลากรคงที่  ท าใหใ้นปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนขั้นตน้ประมาณ        

3 ลา้นบาท ซึ่งคาดว่าหากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง บรษิัทจะสามารถกลบัมาท าก าไรในธุรกิจ

นีไ้ดต้่อไป 
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มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิน้สุดวันที่                  

31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

หมายเหตุ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด

วันที ่ 31 ธันวาคม 2563    

 ผู้ด  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญ นายสมโภช ทนุตันติวงศ ์กรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าที่ฝ่าย

การเงิน เป็นผูช้ีแ้จง นายสมโภชฯ ชีแ้จงรายละเอียดของขอ้มลูทางการเงินในปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 ดงันี ้ 

 1. งบก าไรขาดทนุ 

  บรษิัทมีรายไดใ้นปี 2563 ประมาณ 345.53 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีรายไดป้ระมาณ 302.04 

ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 14 แต่มีตน้ทุนเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 3 และมีค่าใชจ้่ายจากการขายและค่าใชจ้่ายจาก

การบรหิารลดลง จึงท าใหบ้รษิัทมีก าไรขัน้ตน้และก าไรสทุธิเพิ่มขึน้มากถึงรอ้ยละ 47 และรอ้ยละ 83 ตามล าดบั  

  ในปี 2563 บรษิัทไดก้ระจายความเส่ียงโดยการขยายธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศกัยภาพในการท าก าไรสงูเพิ่มเตมิ  

โดยมีรายไดด้งันี ้

   - รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการสนับสนุนดิจิทลัคอนเทนต์ประมาณ 287 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 83 ของรายไดท้ัง้หมด และมีตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดป้ระมาณ 190 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 66 ของรายไดจ้าก

ธุรกิจใหบ้รกิารสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนต ์

   - รายไดจ้ากธุรกิจบริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 58 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 17 ของรายไดท้ัง้หมด 

  และมีตน้ทนุและค่าใชจ้่ายคงที่ที่ส  าคญั ดงันี ้

   - ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานประมาณ 43 ลา้นบาท     

   - ค่าใชจ้่ายจากค่าใชบ้รกิาร Cloud ประมาณ 4 ลา้นบาท 

   - ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัส านกังานประมาณ 4 ลา้นบาท 

   - ค่าบรกิารทางวิชาชีพประมาณ 6 ลา้นบาท 
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 2. งบแสดงฐานะการเงิน 

  บรษิัทมีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 183.22 ลา้นบาท จาก 140.72 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด

ของงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ้

  1. เงินสดประมาณ 59 ลา้นบาท 

  2. เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของ บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด ประมาณ        

10 ลา้นบาท 

  3. ลกูหนีก้ารคา้ประมาณ 95 ลา้นบาท 

  4. เจา้หนีก้ารคา้ประมาณ 79 ลา้นบาท 

  5. ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ายประมาณ 8 ลา้นบาท ที่บรษิัทจะท าเรื่องขอคืน  

  6. ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายประมาณ 3 ลา้นบาท 

  7. ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังานประมาณ 5 ลา้นบาท 

  8. สินทรพัยสิ์ทธิการใชท้ี่เกิดจากการเช่าส านกังานเพิ่มขึน้ประมาณ 1 ลา้นบาท และหนีสิ้นตามสญัญา

เช่าส าหรบัส านกังานและรถยนตบ์รษิัทประมาณ 4 ลา้นบาท 
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 3. งบกระแสเงินสด 

  บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 58.98 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 17.15 ลา้นบาท จากปี 

2562 ที่มีจ านวนประมาณ 41.83 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย 

   1. เงินสดสทุธิที่ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานประมาณ 88.19 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีจ านวน
ประมาณ 15.48 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก เนื่องจากบริษัทมีการปรบัรูปแบบธุรกิจใหม่โดยมุ่งเนน้ธุรกิจพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รบัรูร้ายไดแ้บบยอดสทุธิ และมีภาระที่ตอ้งจ่ายตน้ทนุส่วนแบ่งรายไดใ้หก้บัคู่คา้นอ้ยลงมาก  

   2. เงินสดสุทธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 1.12 ลา้นบาท จากการซือ้ส่วนปรบัปรุงอาคาร และ
อปุกรณส์ านกังาน  

  3. เงินสดสุทธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินประมาณ 69.92 ลา้นบาท โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่   ผูถื้อหุน้เป็นจ านวนประมาณ 68 ลา้นบาท                

 

 

 

 

 

 

  4. อตัราส่วนทางการเงิน  

  ส าหรบัอตัราส่วนทางการเงินในปี 2563 บริษัทมีอตัราส่วนดา้นก าไรเพิ่มขึน้มากเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 

2562 และมีค่าเฉล่ียของระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินและค่าเฉล่ียของระยะเวลาช าระเงินสัน้ลง เนื่องจากหากบรษิัทเรียก

เก็บเงินจากโอเปอเรเตอรไ์ดเ้รว็ บรษิัทก็จะช าระส่วนแบ่งรายไดใ้หคู้่คา้เรว็ขึน้เช่นกนั ส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Interest 

Bearing Debt) ประมาณ 3.61 ลา้นบาท เป็นส่วนของหนีสิ้นจากการเช่าส าหรบัพืน้ที่ส  านกังานและรถยนตบ์ริษัท ส่วน

อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 ลดลงจาก 2.67 เท่า เหลือ 2.00 เท่า เนื่องจากสินทรพัยท์ี่บรษิัทมีปรมิาณมากจะเป็นเงิน

สดและลกูหนี ้บรษิัทจึงพยายามลดอตัราส่วนสภาพคล่องลงโดยการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ใหไ้ดม้ากที่สดุ นอกจากนี ้

บริษัทยงัมีวงจรเงินสดที่บริษัทเรียกเก็บเงินจากโอเปอเรเตอรไ์ดก้่อนที่จะช าระใหคู้่คา้นานถึง 14 วนั ท าใหบ้ริษัทมีสภาพ

คล่องทางการเงินค่อนขา้งสงู และมีความพรอ้มที่จะขยายธุรกิจใหเ้ติบโตไดใ้นอนาคต 
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 บรษิัทจึงขอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวขา้งตน้  

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 120,000,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    -  

หมายเหตุ  

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2563        

 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบั

บริษัท ขอ้ 45 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิ

ประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด

ทะเบียน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ

ภายหลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคับของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร และตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบับรษิัท 
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ขอ้ 44 ก าหนดหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิให้

จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดให้

หุน้บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมี

ผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่

ประชุมผูถื้อหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค า

บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุ

ส ารองตามกฎหมายจ านวน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,000,000 บาท รวมเป็น 8,000,000 บาท ซึ่งเต็มจ านวนรอ้ยละสิบ

ของทนุ   จดทะเบียนของบรษิัท และขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 

44 ดงันี ้

1. จากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.11667 บาท เป็นเงินจ านวน 14,000,000 

บาท เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

2. จากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นเงินจ านวน 12,000,000 บาท     

เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 

3. จากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.13333 บาท เป็นเงินจ านวน  15,999,950 

บาท เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563    

และเนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิประมาณ 61.63 ลา้นบาท จึงขอใหท้ี่ประชมุผู้

ถือหุน้พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกจ านวน 15,999,950 บาท (สิบหา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยหา้

สิบบาทถว้น) คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.13333 บาท ในวนัที่ 25 มีนาคม 2564 รวมเงินปันผลที่บริษัทจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี 

2563 เป็นจ านวน 57,999,900 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 94.11 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ

บรษิัท 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การ

จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,000,000 บาท 

รวมเป็น 8,000,000 บาท ซึ่งเต็มจ านวนรอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
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2. อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2563 เพิ่มเติมอีกจ านวน 15,999,950 บาท (สิบหา้

ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยหา้สิบบาทถว้น) คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.13333 บาท ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

3. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 จ านวน 3 ครัง้ดงันี ้

 - ครัง้ที่ 1 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 

0.11667 บาท เป็นเงินจ านวน 14,000,000 บาท เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 - ครัง้ที่ 2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 

0.10 บาท เป็นเงินจ านวน 12,000,000 บาท เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 

 - ครัง้ที่ 3 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 

0.13333 บาท เป็นเงินจ านวน  15,999,950 บาท เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563    

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 120,000,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 

2564 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึ่งในสาม 

หรือจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับจ านวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้นีม้ีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ

จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายจิรพนัธ ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

      ตรวจสอบ 

2. นายวิศิลป์   ว่องวานิชวฒันะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
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3. นายศิรตัน ์  รตันไพฑรูย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

      และพิจารณาค่าตอบแทน     

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นบัรวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า

กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานของบรษิัท และเขา้รว่มประชมุกรรมการทกุครัง้ โดยมีประวตัิการท างานปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3. จึงเสนอ

ใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใน

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จ านวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนเสียงทีนั่บได้/ร้อยละ 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
งดออก

เสียง 
บัตรเสีย 

นายจิรพนัธ ์      

สินธุนาวา 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษทั 

และประธาน กรรมการตรวจสอบ 
120,000,000/100.00 - - - 

นายวิศลิป์          

ว่องวานิชวฒันะ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 120,000,000/100.00 - - - 

นายศิรตัน ์         

รตันไพฑรูย ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน     

120,000,000/100.00 - - - 

 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6       พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ส าหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรพัย ์หรืออื่นใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 
ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน ผลการด าเนินงานของบรษิัท และแนวปฏิบตัิในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงประโยชน์
ที่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน  ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปี โดยใหค้่าตอบแทนอยู่ ใน
ลักษณะที่ เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 22 
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โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด

ใกลเ้คียงกับบรษิัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ เห็นสมควรก าหนดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็น

จ านวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2563 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการ     

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ

ชดุย่อยเป็นรายไตรมาส ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ 
1. ค่าเบีย้ประชุม 
      - 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 ากบัดแูลกจิการและ 
        รบัผิดชอบต่อสงัคม 

- - 

2. ค่าตอบแทนอืน่ - - 
 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

1,080,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2563 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ 
1. ค่าเบีย้ประชุม 
      - 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 ากบัดแูลกจิการและ - - 
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ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ 
        รบัผิดชอบต่อสงัคม 
2. ค่าตอบแทนอืน่ - - 
 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 120,000,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจ าปี 2564              

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120    

และขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 36 (6) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท

ทุกปีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ากัด ที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเหมาะสม ครบถว้น มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธห์รือไม่มีผลประโยชน์

ส่วนไดเ้สีย  ใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี

ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท และเป็นบริษัทท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์     

คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งประกอบดว้ยผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2564 

1. นายพิสิฐ    ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4095  หรือ   

2. นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7358 หรือ  

3. นายไพบลู   ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีทัง้สามไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให ้บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบ สอบทาน         

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตัง้ให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด          
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เป็นผูส้อบบญัชีครัง้นีเ้ป็นรอบปีบญัชีที่ 3 ติดต่อกัน นบัจากรอบปีบญัชี 2562 โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล เพียงท่านเดียว

เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท 

และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี (รวมค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบ

การเงินรายไตรมาส) มีราคาเสนอที่ 3,700,000 บาทต่อปี โดยเพิ่มขึน้จากปี 2563 เป็นจ านวน 150,000 บาท เนื่องจาก 

บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั และ บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั  ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยมีธุรกรรมเพิ่มขึน้ และไดร้วมค่าตรวจสอบแบบ

ค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลของ บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ากดั และ บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั เป็น

จ านวนบริษัทละ 100,000 บาท แลว้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) 

และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น เบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง เป็นตน้   

 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแต่งตัง้  

1. นายพิสิฐ    ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4095  หรือ   

2. นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7358 หรือ  

3. นายไพบลู   ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 

ในนาม บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีเป็นจ านวน 3,700,000 

บาทต่อปี และไดร้วมค่าตรวจสอบแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของ  บริษัท มิตซุย ไอซีที 

จ ากดั และ บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั เป็นจ านวนบรษิัทละ 100,000 บาท แลว้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ 

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

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 120,000,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ปี 2564 (บาท) 
(เพื่อพิจารณา) 

ปี 2563 (บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 2,410,000  2,410,000 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 1,290,000 1,140,000 

รวม 3,700,000  3,550,000 

ค่าบรกิารอื่น ๆ เบิกจา่ยตามจรงิ เบิกจา่ยตามจรงิเป็นจ านวน      64,500 
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งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 -  

 หลงัจากการประชมุเสรจ็สิน้ลง นายธนินทร ์รตันศิรวิิไล ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า ในปี 2564 บรษิัทคาดว่าแนวโนม้

ของผลการด าเนินงานจะเป็นไปในทิศทางใด 

 นายสมโภช ทนุตันติวงศ ์กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  ชี ้แจงว่า ในส่วนของผลการ

ด าเนินงานบรษิัทคงชีแ้จงล่วงหนา้และระบเุป็นตวัเลขไม่ได ้แต่บรษิัทจะมุ่งเนน้พฒันาธุรกิจบรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศตามที่ไดช้ีแ้จงในวาระผลการด าเนินงานไปแลว้ เนื่องจากมีตน้ทุนไม่สูงแต่ผลตอบแทนค่อนขา้งดี ส่วนธุรกิจ

ใหบ้รกิารสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตค์าดว่าจะยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกนั 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.00 

นาฬิกา 

 

 ลงชื่อ  ______ _____________________ 

         ( นายจิรพนัธ ์สินธุนาวา ) 

                                                  ประธานกรรมการบรษิัท 


