รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ของ
บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม
2563 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ ตึก True Digital Park ชัน้ 6 ห้อง Auditorium เลขที่ 101 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้ คณะ)
1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายประภาส

ตัง้ อดุลย์รตั น์

รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางสาวฐิติพร

ฉาไธสง

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

4. นายสมศักดิ์

วรรักษา

กรรมการ

5. นายประกิจ

เหล่าบุญเจริญ

กรรมการ

6. ดร. สุนีย ์

ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายจีระวัฒน์

กุลทรัพย์อดุ ม

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

8. นายธานินทร์

พรศิรธิ ิเวช

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. ดร. อิสระ
อัคราพิทกั ษ์
2. นายทัศนัย
ไพศิรยิ ืนยง
3. นายเกริกฤทธิ์ เจียรกมลชื่น
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายชโย
นางขวัญใจ
นางสาวเปมสิตา
นายวิรชั
นายทนงศักดิ์
นางนุสรา
นายปฏิพทั ธ์
นายธนกร
นายสมศักดิ์

เพ็ชรรัตน์
วิรยิ ะสุมน
สิบญ
ุ ญาณัฐ
ปั ณฑ์ศิรโิ รจน์
พรหมเด่น
มิลินทมาน
กลํ่าประชา
สิรเิ ดชอุดมกุล
พรมฮวบ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการบริหาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุรกิจ MEC
และ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุรกิจ 3D Printer Solution
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ผูจ้ ดั การส่วนบัญชี บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การส่วนบัญชี บริษัทย่อย
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย Education & Government
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุรกิจ 3D Printer Solution
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ าย AEC 3D
ผูจ้ ดั การทั่วไป บริษัท ดีอีทีไอ จํากัด
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ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณัฏฐรัตน์ จัยสิทธิ์
ทีป่ รึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายภัควัฒน์
ตุลยนิติกลุ
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายเจษฎา
หังสพฤกษ์
2. นายวุฒิพงษ์
ดิษฐยิม้
เริ่มการประชุมเวลา 09.05 น.
นางสาววุทติ า ศรีแก้ว เลขานุการบริษัทฯ ทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และ พิธีกรดําเนินการประชุม (“เลขานุการฯ”)
เลขานุการฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อมูลของ
บริษัทฯ ณ ปั จจุบนั ดังต่อไปนี ้
• บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน

จํานวน 140,000,000

บาท

• ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

จํานวน 140,000,000

บาท

• แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ

จํานวน 280,000,000

หุน้

• มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

หุน้ ละ

0.50

บาท

บริษัทฯ ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 หรือ (Record Date)
ในวัน ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง การประชุม นี ้เ ป็ น ไปตามมติค ณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้ง ที่ 4/2563 ซึ่ง ประชุม เมื่อ วัน ที่ 13
พฤษภาคม 2563
โดยในการประชุมครัง้ นี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 53 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 164,410,858 หุน้ และมีผถู้ ือหุน้
ที่มอบฉันทะ 14 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 30,355,444 หุ้น รวมทั้งสิน้ 67 ราย ถื อหุ้นรวมกันทั้งสิน้ จํานวน 194,766,302 หุ้น
เท่ากับร้อยละ 69.5594 จากจํานวนหุน้ ทัง้ หมด 280,000,000 หุน้ ซึ่งมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ เกินกว่า 25 ราย และมีจาํ นวนหุน้ รวมกัน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายทัง้ หมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ (ข้อ 37)
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ตัง้ แต่วนั ที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ฯ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด
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จากนัน้ เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนํา ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ ทําหน้าที่
เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ กล่าวตอนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และชีแ้ จงให้ท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทราบว่า จากสถานการณ์ปัจจุบนั บริษัทฯ มีความต้องการที่จะร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จึงขอดําเนินการประชุมอย่างกระชับ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาํ ถามเกี่ยวกับวาระการ
ประชุมในวันนี ้ กรุณาเขียนคําถาม พร้อมทัง้ ระบุช่อื -นามสกุล และมอบให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ จะตอบทุกคําถามบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ภายในหนึ่งสัปดาห์ พร้อมทัง้ ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนําผูส้ อบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงชีแ้ จงการลงคะแนนเสียง การนับ
คะแนนเสียง และสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุม ดังต่อไปนี ้
การลงคะแนนเสียง
● การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีม้ ีทงั้ สิน้ 9 วาระการประชุม และการลงคะแนนเสียงจะดําเนินไปโดยเรียงลําดับ
วาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
● การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธียกมือ และผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทัง้ นี ้ ไม่อนุญาตให้
มีการแยกการลงคะแนน
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในกรณีดงั ต่อไปนีเ้ ท่านัน้
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
● ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย ขอให้ผถู้ ือหุน้ ดังกล่าว ยกมือ และทําเครื่องหมาย X ลงในช่อง ไม่เห็น
ด้วย ในบัตรลงคะแนนเสียง
● หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะ งดออกเสียง จะใช้วิธีการลงคะแนนเช่นเดียวกันกับผูท้ ่ไี ม่เห็นด้วย โดยให้ทาํ
เครื่องหมาย X ลงในช่อง งดออกเสียง
ผู้มาประชุมทีไ่ ด้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้
● แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
● แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีท่ีผมู้ อบฉันทะกําหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนัน้ บริษัทฯ ได้บนั ทึก
คะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผูม้ าประชุมที่ได้รบั มอบฉันทะจึงไม่ตอ้ งออกเสียงในห้องประชุมอีก เว้นแต่กรณีท่ีผู้
มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ ให้ผูร้ บั มอบฉันทะสามารถออกเสียงในห้อง
ประชุมได้เช่นเดียวกับกรณีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
● แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็ นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผลู้ งทุนต่างชาติและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการออกเสียงจะเหมือน
แบบ ข. คือหากผูม้ อบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะก็ไม่ตอ้ งออกเสียงลงมติให้ประชุมอีก
● สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะลงมติ เห็นด้วย ขอให้ทาํ เครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย และนําบัตรลงคะแนนเสียง
ทุกใบใส่ในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่เตรียมไว้หน้าห้องประชุม หลังจากการประชุมเสร็จสิน้ ลง
● สําหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 เป็ นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการออกเสียงลงมติ
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● สําหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้ กรรมการนัน้ บริษัทฯ กําหนดให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล โดยประธานที่ประชุมจะ
อ่านรายชื่อกรรมการแต่ละท่านที่ครบกําหนดการดํารงตําแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมแต่งตัง้ กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เมื่ออ่านรายชื่อครบทุกท่านแล้ว ให้ผถู้ ือหุน้ ทําเครื่องหมาย X ในบัตรลงคะแนนของกรรมการทุกท่านที่ได้เสนอแต่งตัง้
และเจ้าหน้าที่จะเข้าเก็บบัตรลงคะแนนของกรรมการทุกท่านนัน้ พร้อมกันในคราวเดียว แต่การประกาศผลคะแนนจะประกาศ
ผลคะแนนแยกเป็ นรายๆ ไป
● ห้ามมิให้ผถู้ ือหุน้ รายใดที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดวาระหนึ่งออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ยกเว้น
กรณีวาระแต่งตัง้ กรรมการ
● มติของที่ประชุมในแต่วาระให้ใช้คะแนนเสียงตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
กรณีบัตรเสีย
● การแก้ไขหรือขีดฆ่าความเห็นโดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้ลงนามกํากับ
● การขีดฆ่าบัตรทัง้ บัตร
● บัตรลงคะแนนที่ชาํ รุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้
การนับคะแนนเสียง
● การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามใบลงคะแนนที่ผถู้ ือหุน้ ได้ส่งมอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อนําไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
แบบ ข. ที่ผรู้ บั มอบฉันทะดังกล่าวได้นาํ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่บนั ทึกคะแนนไว้แล้ว โดยจะนําคะแนนเสียงของผูถ้ ือ
หุน้ ที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ
● เพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยความสะดวก ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมใบลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในแต่ละ
วาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระถัดไป และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้านีเ้ สร็จ
สิน้ จะมีการแจ้งผลการนับคะแนนนัน้ ๆ ให้ท่ปี ระชุมทราบ
สิทธิของผู้ถือหุ้น
● สําหรับผู้ถือหุ้นใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึน้ แล้ว ผู้ถือหุ้นนั้นยังคงมีสิทธิ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนได้นบั ตัง้ แต่ระเบียบวาระที่ผถู้ ือหุน้ ได้เข้าร่วมประชุมนัน้ ๆ เป็ นต้นไป
● ระเบียบและขัน้ ตอนตามที่ได้แจ้งให้ทราบนี ้ จะทําให้การประชุมในครัง้ นี ้ เป็ นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกําหนด ตลอดจนคําแนะนําของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บัดนี ้ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ
จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ
ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2562 และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็ บไซต์ข องบริษัท ฯ (www.applicadthai.com) แล้ว โดยมีรายละเอี ย ด
ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ที่ได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งทีส่ ่งมา
ด้วยลําดับที่ 1)
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จึง
ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สําหรับมติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผถู้ ือหุน้ โปรดยกมือขึน้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้ทาํ การเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนีแ้ ล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการรับ
บัตรลงคะแนนในวาระนี ้
ผลการนับคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 1
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนเสียง

จำนวนเสียงที่ลงติ
(1 หุนเทากับ 1 เสียง)
194,736,302
0
0
0
194,736,302

คิดเปนรอยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

มติ ท่ี ป ระชุ ม : ที่ ป ระชุม มี มติรับ รองรายงานการประชุมวิส ามัญผู้ถื อหุ้น ครั้ง ที่ 1/2562 ซึ่ง ได้ป ระชุม เมื่อ วัน ที่ 25
กันยายน 2562 ด้วยคะเเนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ นายประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูน้ าํ
เสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2562 ที่ได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)
ดังรายละเอียดสรุป ต่อไปนี ้
ด้านรายได้
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2562 จํานวน 734.97 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ จํานวน
726.98 ล้า นบาท ลดลงจากปี 2561 จํา นวน 2.04 ล้า นบาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 0.28 เนื่ อ งจากการชะลอตัว ของการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตเพื่อการส่งออก ที่ได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ประกอบกับการชะลอตัวของภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ และมีรายได้อื่น จํานวน 7.99 ล้านบาท
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ด้านค่าใช้จ่าย
กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ ทุนขายและการให้บริการในปี 2562 จํานวน 380.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จํานวน 3.03 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.87 เนื่องจากต้นทุนของซอฟต์แวร์บางรายการมีการปรับตัวสูงขึน้ ประกอบกับรายการขายที่ทาํ การขาย
ให้กบั กลุ่มลูกค้าที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะมีอตั รากําไรขัน้ ต้นที่ต่าํ กว่าการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไป
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีตน้ ทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 จํานวน 282.75 ล้านบาท และ
มีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 57.63 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 7.84 จากรายได้รวม
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สําหรับวาระนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ฯ ประจําปี 2562 เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
มติทป่ี ระชุม: ที่ประชุมมีมติรบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผูช้ แี ้ จงข้อบังคับและรายละเอียดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ดังต่อไปนี ้
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 ซึ่ง
กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประ
ชุมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ ได้จดั ทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําปี 2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลําดับที่ 2)
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฐิ ติพร ฉาไธสง กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็ นผูน้ าํ เสนองบ
การเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
• บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 62.22 จากปี 2561 จํานวน 236.06 ล้านบาท
• บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.95 จากปี 2561 จํานวน 5.48 ล้านบาท
• บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 248.29 จากปี 2561 จํานวน 230.57 ล้านบาท
• บริษัทฯ มีรายได้รวม ลดลง ร้อยละ 0.54 จากปี 2561 จํานวน 3.99 ล้านบาท
• บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิ ลดลง ร้อยละ 23.41 จากปี 2561 จํานวน 17.61 ล้านบาท
สินทรัพย์ หนีส้ ิน ส่วนของผู้ถอื หุน้
• สินทรัพย์รวม จํานวน 615.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 62.22% จากปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากปี 2562 บริษัทฯ มีการ
ลงทุนซือ้ เครื่องจักรสําหรับให้บริการผลิตชิน้ งานและเครื่องมืออุปกรณ์สาํ หรับใช้ในการ Demo และมีการปรับปรุง
อาคาร อุปกรณ์ รวมทัง้ มีการตัดจําหน่ายอุปกรณ์สาํ นักงาน และค่าเสื่อมราคา
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• หนีส้ ินรวม จํานวน 292.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.91% จากปี 2561 โดยหนีส้ ินส่วนใหญ่ได้แก่ เจ้าหนีก้ ารค้าและ
เจ้าหนีอ้ ื่น และรายได้รบั ล่วงหน้า ซึ่งเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ
• สําหรับปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีหนีส้ ินจากสถาบันการเงิน ทัง้ ส่วนที่เป็ นเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและหนีส้ ินตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน
• ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม จํานวน 323.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 230.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 248.29 ซึ่งเกิด
จาก
 บริษัทฯ มีกาํ ไรสะสมที่เพิม่ ขึน้ จากกําไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2562 จํานวน 57.63 ล้านบาท
 บริษัทฯ มีมลู ค่าจากการระดมทุน จํานวน 196.80 ล้านบาท
 บริษัทฯ มีการจ่ายปั นผลจํานวน 24.84 ล้านบาท
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สําหรับวาระนี ้ คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้ทาํ การเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนีแ้ ล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการรับ
บัตรลงคะแนนในวาระนี ้
ผลการนับคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 3
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจำนวนเสียง

จำนวนเสียงที่ลงติ
(1 หุนเทากับ 1 เสียง)
194,736,302
0
0
0
194,736,302

คิดเปนรอยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

มติท่ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรของบริษทั ฯ สําหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผูช้ แี ้ จงข้อบังคับและรายละเอียดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ดังต่อไปนี ้
ตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ กําหนดให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการฐานะ
การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจใน
อนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
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และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 ระบุว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากมีมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ
มติของคณะกรรมการในกรณีท่มี ีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 ระบุว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นครัง้ คราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกาํ ไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนัน้ ได้ และ
เมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ สําหรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ออดิท จํากัด แล้ว บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 52,941,260 บาท
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ดาํ เนินการจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย 2,647,000 บาท
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลขึน้ อยู่
กับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ นีเ้ นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทํา
ให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี คณะกรรมการจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท จาก
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิน้ 28,000,000 บาท โดยมีการกําหนด Record date คือวันที่ 17
เมษายน 2563 และจ่ายเงินปั นผล คือวันที่ 30 เมษายน 2563
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สําหรับวาระนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลจากกําไรของบริษัท ฯ สํา หรับ ปี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เนื่ อ งจากวาระนี ้เป็ น วาระเพื่อ รับ ทราบ จึ ง ไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง
มติท่ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติรบั ทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผูช้ แี ้ จงข้อบังคับและรายละเอียดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ดังต่อไปนี ้
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กําหนดไว้ว่า ในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สดุ กับจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี
ที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อก
จากตําแหน่ง โดยกรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนัน้ อาจถูกเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกได้
ปั จจุบนั คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยจํานวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 มี
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นายประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์

รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

3. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อดุ ม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริษัทฯ โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ตัง้ แต่วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อครบกําหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
จากนัน้ เลขานุการได้เรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทัง้ 3 ท่านออกจากห้องประชุม ทัง้ นี ้ สําหรับรายละเอียดปรากฏตาม
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ ได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 4)
โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาและอนุมตั เิ ลือกตัง้
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สําหรับมติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผถู้ ือหุน้ โปรดยกมือขึน้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้ทาํ การเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนีแ้ ล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการรับ
บัตรลงคะแนนในวาระนี ้ และกล่าวเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้าสู่หอ้ งประชุม
ผลการนับคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5
5.1 นายประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์
จํานวนเสียง
มติ
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย
194,766,302
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมจํานวนเสียง
194,766,302

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

5.2 นางสาวฐิ ติพร ฉาไธสง
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)
194,766,302
0
0
0
194,766,302
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คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

5.3 นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อดุ ม
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)
194,766,302
0
0
0
194,766,302

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

มติทป่ี ระชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะเเนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผูช้ แี ้ จงข้อบังคับและรายละเอียดให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ดังต่อไปนี ้
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตาม
ข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็ น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัทฯ โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในอันที่
จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทั ฯ และการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขดั หรือ
แย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกําหนด
ค่าเบีย้ ประชุม / ครั้ง

ค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการบริษทั
• ประธานกรรมการ

30,000 บาท

• กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

17,500 บาท

• กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

5,000 บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท

• กรรมการตรวจสอบ

17,500 บาท

ทัง้ นีค้ ่าเบีย้ ประชุมปี 2563 เป็ นอัตราเดียวกับปี 2562
ประธานฯ ได้ชแี ้ จงเพิ่มเติมว่า สําหรับมติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผถู้ ือหุน้ โปรดยกมือขึน้
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เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทาํ การเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนีแ้ ล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการ
รับบัตรลงคะแนนในวาระนี ้
ผลการนับคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 6
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)
194,766,302
0
0
0
194,766,302

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

มติท่ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสาม ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ายงานต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 กําหนดให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ สามัญประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชีผูซ้ ่ึงออกไปนั้นกลับเข้าตําแหน่งอีกก็ได้
และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 กําหนดให้ผสู้ อบบัญชีควรได้รบั ค่าตอบแทนเท่าใดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด
เมื่อพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ และมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู ้ ความเข้าใจใน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็ นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็ น
สํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
ประจําปี 2563 ได้แก่
รายชื่อผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่
1. นายเจษฏา
หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
3. นายจิโรจ
ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
5. นางสุมนา
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ จากหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็ นที่ยอมรับ
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ประกอบกับผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอมีความรู ้ ความสามารถ มีความเป็ นอิสระ และมีความเหมาะสม ตลอดจนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็ นอย่างดี
สําหรับการพิจารณาค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 จํานวน 2,355,000 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) นัน้
ได้พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า ค่ า สอบบั ญ ชี ดัง กล่ า วมี ค วามเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพและขอบเขตการสอบบั ญ ชี จึ ง ได้น ํา เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สําหรับมติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผถู้ ือหุน้ โปรดยกมือขึน้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้ทาํ การเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนีแ้ ล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการรับ
บัตรลงคะแนนในวาระนี ้
ผลการนับคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 7
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)
194,766,302
0
0
0
194,766,302

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

มติท่ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผูช้ แี ้ จงข้อบังคับและรายละเอียดให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ดังต่อไปนี ้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิ แก้ไขข้อบังคับ
บริษัทฯ ข้อ 28 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 28 และใช้ขอ้ ความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มิได้
เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่นเดิม เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ มีความคล่องตัวมากขึน้
โดยดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ หรือคําชีแ้ จงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทัง้ ที่จะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมใดๆ ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี ้
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ข้อ

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับใหม่

28.

ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่ง เป็ น การประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
มี ก รรมการมาประชุม ไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณี เป็ นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้า
ร่ ว มประชุ ม จํา นวนไม่ น้อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามขององค์
ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้อง
กระทํา ผ่ า นระบบควบคุมการประชุมที่ มี กระบวนการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการ
บันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี ) ของ
กรรมการผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คนตลอดการประชุ ม
รวมทั้ ง ข้อ มูล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ท่ี เ กิ ด จากการ
บัน ทึ ก ดัง กล่ า ว และระบบควบคุ ม การประชุ ม ต้อ งมี
องค์ป ระกอบพื ้น ฐานเป็ น ไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรือ่ งมาตรฐานการ
รัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุม

ในการประชุม คณะกรรมการ ซึ่ง เป็ น การประชุม ด้ว ย
ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
มี ก รรมการมาประชุม ไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ท่ี มี ก ารประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การ
ดํา เนิ น การจะต้อ ง เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนด
ให้ ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สําหรับมติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผูถ้ ือหุน้ โปรดยก
มือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทาํ การเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนีแ้ ล้ว ประธานฯ จึงกล่าว
ปิ ดการรับบัตรลงคะแนนในวาระนี ้
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ผลการนับคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 8
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนเสียง

จํานวนเสียง
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)
194,766,302
0
0
0
194,766,302

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

มติท่ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เมื่อไม่มีขอ้ เสนออื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชีแ้ จงให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบอีกครัง้ ว่า สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สอบถาม
ขอให้เขียนคําถาม พร้อมทัง้ ระบุช่อื -นามสกุล และมอบให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ จะตอบทุกคําถามบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน
หนึ่งสัปดาห์
สุดท้าย ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันนี ้ และกล่าวปิ ด
การประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 09.45 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน)

(ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)
ประธานกรรมการ
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