
การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563

บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั (มหาชน)

วนัศกุรท่ี์  3 กรกฎาคม 2563



ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 140,000,000  บาท

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ จาํนวน 140,000,000  บาท

แบง่ออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 280,000,000 หุน้

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว้ หุน้ละ 0.50 บาท
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ข้อมลูบริษทั



ข้อบงัคบับริษทัฯ ข้อ 37

“ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมจีาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ

จากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้รว่มประชุมไมน้่อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน

หรอืไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบั

รวมกนัไมน้่อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายได้

ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ”
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คณะกรรมการ
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คณุประภาส  ตัง้อดลุยร์ตัน์

กรรมการ

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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ดร.สนีุย ์  ศรไชยธนะสขุ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ
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คณุฐิติพร   ฉาไธสง

กรรมการ

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ด้านการเงิน
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คณุสมศกัด์ิ     วรรกัษา

กรรมการ

และผูอ้าํนวยการฝ่ายธรุกิจ AEC
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คณุประกิต    เหล่าบญุเจริญ

กรรมการ
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คณุธานินทร ์  พรศิริธิเวช

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ
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คณุจีระวฒัน์   กลุทรพัยอ์ดุม

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ
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ผศ.ดร. ประเสริฐ  คนัธมานนท์

ประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ
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13

ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย

● ผูส้อบบญัชี บรษิทั กรนิทร์ ออดทิ จาํกดั

● ทีป่รกึษากฎหมาย คุณณฏัฐรตัน์   จยัสทิธิ ์



การลงคะแนนเสียง

● การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้น้ีมทีัง้สิน้ 9 วาระการประชุมและ

ลงคะแนนเสยีงจะดาํเนินไปโดยเรยีงลาํดบัวาระการประชุมตามที่

ปรากฏในหนงัสอืเชญิประชุม

● การลงคะแนนเสยีงใหใ้ชว้ธิยีกมอื และผูถ้อืหุน้ 1 หุน้ มสีทิธิ

ลงคะแนนเสยีงได ้1 คะแนนเสยีง ทัง้น้ีไมอ่นุญาตใหม้กีารแยก

การลงคะแนน ทัง้น้ีผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ

จะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนในกรณดีงัต่อไปน้ีเทา่นัน้
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ผูถื้อหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง

● ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงมต ิไม่เหน็ด้วย และขอใหผู้ถ้อืหุน้

ดงักล่าว ยกมอื ทาํเครือ่งหมาย x ลงในชอ่ง ไม่เหน็ด้วย ในบตัร

ลงคะแนนเสยีงซึง่ทา่นไดเ้มือ่ลงทะเบยีน 

● หากมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะ งดออกเสียง จะใชว้ธิกีาร

ลงคะแนนเชน่เดยีวกนักบัผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ย ทาํเครือ่งหมาย x ลงใน

ชอ่ง งดออกเสียง
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ผูม้าประชมุท่ีได้รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น

● แบบมอบฉนัทะแบบ ก. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงเชน่เดยีวกบั

กรณผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง

● แบบมอบฉนัทะแบบ ข. กรณทีีผู่ม้อบฉนัทะกาํหนดการออกเสยีงไว้

ล่วงหน้าในแต่ละวาระนัน้ บรษิทัไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงไวเ้รยีบรอ้ย

แลว้ ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจงึไมต่อ้งออกเสยีงในหอ้งประชุม

อกี เวน้แต่ กรณทีีผู่ม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออก

เสยีงในวาระใดไวใ้หผู้ร้บัมอบฉนัทะ สามารถออกเสยีงในหอ้ง

ประชุมไดเ้ชน่เดยีวกบักรณผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง
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ผูม้าประชมุท่ีได้รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ต่อ)

● แบบมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นการมอบฉนัทะเฉพาะกรณผีูล้งทุน

ต่างชาตแิละแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ

ดแูลหุน้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณชิย ์ซึง่

การออกเสยีงจะเหมอืนแบบ ข. คอืหากผูม้อบฉนัทะไดอ้อกเสยีงไว้

ล่วงหน้าแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะกไ็มต่อ้งออกเสยีงลงมตใิหป้ระชุมอกี
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การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

● สาํหรบัทา่นทีป่ระสงคจ์ะลงมต ิเหน็ด้วย ขอใหท้า่นทาํ

เครือ่งหมาย X ใน ช่องเหน็ด้วย และนําบตัรลงคะแนนเสยีงทุก

ใบ ใสใ่นกล่องรบัคะแนนทีเ่ตรยีมไวใ้หห้น้าหอ้งประชุม หลงัจาก

การประชุมเสรจ็สิน้ลง

● สาํหรบัวาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 ซึง่เป็นวาระเพือ่ทราบ จะไมม่ี

การออกเสยีงลงมติ
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การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

● สาํหรบัวาระท่ี 5 การเลอืกตัง้กรรมการนัน้บรษิทักาํหนดให้

ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะมกีารอา่นรายชื่อกรรมการแต่

ละทา่นทีค่รบกาํหนดการดาํรงตําแหน่งตามวาระเพือ่เสนอที่

ประชุมแต่งตัง้กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง

○ เมือ่อา่นรายชื่อครบทุกทา่นแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้ทาํเครือ่งหมาย 

x ใบบตัรลงคะแนนของกรรมการทุกทา่นทีไ่ดเ้สนอแต่งตัง้ 

และเจา้หน้าทีจ่ะเขา้เกบ็บตัรลงคะแนนของกรรมการทุก

ทา่นนัน้พรอ้มกนัในคราวเดยีว แต่การประกาศผลคะแนน

จะประกาศผลคะแนนแยกเป็นรายๆ
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การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

● มตขิองทีป่ระชุมในแต่วาระใหใ้ชค้ะแนนเสยีงตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้น

หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563
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กรณีบตัรเสีย

● การแกไ้ขหรอืขดีฆา่ความเหน็ โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ

มไิดล้งนามกาํกบั

● การขดีฆา่บตัรทัง้บตัร

● บตัรลงคะแนนทีช่าํรดุอยูใ่นสภาพทีไ่มส่ามารถอา่นผลได้
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การนับคะแนนเสียง

● การนบัคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม จะนบัตามวาระการประชุมทลีะ

วาระตามใบลงคะแนนทีท่า่นไดส้ง่มอบใหก้บัเจา้หน้าที ่เพือ่

นําไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ

ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. ทีท่า่นผูร้บัมอบ

ฉนัทะดงักล่าวไดนํ้าสง่ใหก้บัเจา้หน้าทีบ่นัทกึคะแนนไวแ้ลว้ 

โดยจะนําคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ท่ีไม่เหน็ด้วยและท่ีงดออก

เสียง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของทีป่ระชุมในแต่ละ

วาระ
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การนับคะแนนเสียง (ต่อ)

● เพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความสะดวก ภายหลงัจาก

เจา้หน้าทีไ่ดร้วบรวมใบลงคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ ในแต่ละวาระ

ประธานทีป่ระชุมจะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาวาระถดัไป และเมือ่

ผลการนบัคะแนนของวาระก่อนหน้าน้ีเสรจ็สิน้ จะมกีารแจง้ผล

การนบัคะแนนนัน้ๆ ใหท้ีป่ระชุมทราบ
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สิทธิของผูถื้อหุ้น

● สาํหรบัท่านผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีม่าภายหลงัการประชุมเริม่ขึน้แลว้

ทา่นยงัคงมสีทิธเิขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนของ

ทา่นไดน้บัตัง้แต่ระเบยีบวาระทีท่า่นไดเ้ขา้รว่มประชุมนัน้ๆ

เป็นตน้ไป

● ระเบยีบและขัน้ตอนตามทีไ่ดแ้จง้ใหท้า่นทราบน้ีจะทาํใหก้าร

ประชุมในครัง้น้ี เพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความรวดเรว็ 

โปรง่ใส ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้กาํหนด

ตลอดจนคาํแนะนําของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
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เร่ิมการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563



วาระท่ี 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2562

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562
(ข้อมลูตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 1

สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562)
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ลงคะแนนเสียง

เกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีง

วาระท่ี 1

สาํหรบัมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
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วาระท่ี 2

พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2562
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(หน่วย : ล้านบาท) 2561 2562 + / (-) ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและการบรกิาร 729.02 726.98 (2.04) (0.28)

รายไดอ้ื่น 9.94 7.99 (1.95) (19.62)

รายได้รวม 738.96 734.97 (3.99) (0.54)

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 377.27 380.30 3.03 0.87

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

266.44 282.46 16.02 6.01

รวมค่าใช้จ่าย 643.70 662.76 19.06 2.96

กาํไรสทุธิ 75.24 57.63 (17.61) (23.41)

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) 10.18% 7.84% (2.34) (22.99)

ผลการดาํเนินงานปี 2562
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วาระท่ี 2

ไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระท่ี 3

พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ 

สาํหรบัรอบปีบญัชีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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งบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2562 ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจาก

บรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จาํกดั และไดผ้า่นการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

บรษิทัแลว้                                                                  

ความเหน็คณะกรรมการ
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รายการ 

ณ 31 ธ.ค 2561

(หน่วย:

ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค 2562

(หน่วย:

ล้านบาท)

+ / (-) 

(หน่วย:

ล้านบาท)

เปล่ียนแปลง

+ / (-)

ร้อยละ

รวมสินทรพัย์ 379.39 615.45 236.06 62.22%

รวมหน้ีสิน 286.54 292.02 5.48 1.95%

รวมส่วนของผุถื้อ

หุ้น

92.86 323.43 230.57 248.29%

รายได้รวม 738.96 734.97 (3.99) (0.54%)

กาํไรสทุธิ 75.24 57.63 (17.61) (23.41%)

อตัรากาํไรสทุธิ (%) 10.18% 7.84% (2.34) (22.99)

สรปุสาระสาํคญังบการเงินสาํหรบัปี 

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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ผลการดาํเนินงานปี 2562 (ต่อ)

62.22%

1.91%
248.29%
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ลงคะแนนเสียง
เกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีง

วาระท่ี 3

สาํหรบัมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
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วาระท่ี 4

พจิารณารบัทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลจากกาํไร

ของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562
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● ตามนโยบายจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัฯ กาํหนดใหจ้า่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ 

ในแต่ละปีภายหลงัการหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลและการจดัสรรทุนสาํรองตาม 

กฎหมาย

● บรษิทัฯ อาจพจิารณาจา่ยเงนิปันผลแตกต่างไปจากนโยบายทีก่าํหนดไวไ้ดโ้ดย

จะขึน้อยูก่บัผลประกอบการฐานะ การเงนิ สภาพคลอ่งทางการเงนิ และความ

จาํเป็นในการใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในการบรหิารกจิการ และแผนการขยายธุรกจิ

ในอนาคต รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ                                                             

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
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● ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบังวดตัง้แต่วนัที1่ มกราคม ถงึวนัที ่31 

ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชจีากบรษิทั กรนิทรอ์อดทิ 

จาํกดั แลว้ บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธเิป็นจาํนวน 52,941,260 บาท 

● บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิกาํไรสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 

2,647,000 บาท 

● เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทาํใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถจดัประชุมผู้

ถอืหุน้สามญัเพือ่อนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลประจาํปี คณะกรรมการจงึไดพ้จิารณา

จา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2563 

เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2563

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล (ต่อ)
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บรษิทัฯ จงึพจิารณาจา่ยเงนิปันผลในอตัรา 0.10 บาท จากมลูคา่หุน้ที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 28,000,000 บาท

● Record date : 17 เมษายน 2563

● จา่ยปันผล : 30 เมษายน 2563

ความเหน็คณะกรรมการ
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วาระท่ี 4

ไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระท่ี 5

พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ
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ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และ

ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 18 กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปี

ทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) 

โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก้ใ็ห้

ออกโดยจาํนวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการที่

จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจากจดทะเบยีน

นัน้ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก  สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยู่

ในตําแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง โดยกรรมการผูอ้อกจาก

ตําแหน่งไปนัน้อาจไดเ้ลอืกเขา้รบัตําแหน่งอกีได ้ซึง่กรรมการทีอ่อก

จากตําแหน่งตามวาระ

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
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ปัจจุบนั คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยจาํนวน 8 ทา่น ซึง่ใน

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 มกีรรมการทีจ่ะตอ้งออก

จากตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ทา่น โดยมรีายชื่อดงัน้ี

1. นายประภาส ตัง้อดุลยร์ตัน์   กรรมการ

2. นางสาวฐติพิร   ฉาไธสง          กรรมการ

3. นายจรีะวฒัน์    กุลทรพัยอุ์ดม  กรรมการอสิระ

และกรรมการตรวจสอบ                                                     

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล (ต่อ)
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● ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็น

กรรมการบรษิทัในชว่งเวลาทีบ่รษิทัฯ เปิดโอกาส (ตัง้แต่วนัที ่14 -18 

กุมภาพนัธ ์2563) 

ความเหน็คณะกรรมการ
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คณุประภาส  ตัง้อดลุยร์ตัน์

45

พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ

คณุฐิติพร   ฉาไธสง คณุจีระวฒัน์   กลุทรพัยอ์ดุม



ลงคะแนนเสียง

เกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีง

โดยจะประกาศคะแนนแยกเป็นรายๆ ต่อไป

สาํหรบัมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 5
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วาระท่ี 6

พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
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ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา 90 และขอ้บงัคบับรษิทั 

ขอ้ 33 กาํหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั 

เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบั

หรอืตามทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรอืวางเป็น

หลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่จะมกีาร

เปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบ

ของบรษิทั โดยตอ้งไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองพนกังานและลกูจา้งของบรษิทั ซึง่

ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัทีจ่ะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่

เป็นพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษิทั และการจา่ยคา่ตอบแทนจะตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้

กบัการดาํรงคุณสมบตัขิองกรรมการทีเ่ป็นอสิระ ตามทีก่ฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนด

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
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เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการในปี 

2563 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี          

ความเหน็คณะกรรมการ

ค่าเบีย้ประชมุ
ปี 2563

(บาท / ครัง้)

ปี 2562

(บาท / ครัง้)

1.คณะกรรมการบริษทั

ประธานกรรมการ 30,000 30,000

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 17,500 17,500

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5,000 5,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000

กรรมการตรวจสอบ 17,500 17,500
49



ลงคะแนนเสียง

เกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีง

สาํหรบัมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 6
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วาระท่ี 7

พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563
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ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา 120 

และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 58 กาํหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญั

ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีุกปี โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจเลอืกผูส้อบ

บญัชผีูซ้ึง่ออกไปนัน้กลบัเขา้ตําแหน่งอกีกไ็ด ้และขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

ขอ้ 59 กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชคีวรไดร้บัคา่ตอบแทนเทา่ใดใหท้ีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้กาํหนด

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
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เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั กรนิทรอ์อดทิ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยมี

รายชือ่ดงัต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั

ประจาํปี 2563 ไดแ้ก่

1.นายเจษฏา หงัสพฤกษ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3759

2.น.ส.กรรณกิาร ์ วภิาณุรตัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7305

3.นายจโิรจ  ศริโิรโรจน์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5113

4.น.ส. นงลกัษณ์ พฒันบณัฑติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4713

5.นางสมุนา เสนียว์งศ ์ณ อยุธยา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5897

ความเหน็คณะกรรมการ
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คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี                                           

รายการ ปี 2563 ปี 2562

คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ (บาท) 2,355,000 2,355,000

คา่บรกิารอื่น (บาท) - -

รวม (บาท) 2,355,000 2,355,000

ความเหน็คณะกรรมการ (ต่อ)
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ลงคะแนนเสียง
เกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีง

วาระท่ี 7

สาํหรบัมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
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วาระท่ี 8

พิจารณาและอนุมติัแก้ไขเปล่ียนแปลง

ข้อบงัคบับริษทัฯ  
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่13 

พฤษภาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตั ิแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 28 โดยให้

ยกเลกิขอ้ความเดมิของขอ้บงัคบัขอ้ 28 และใชข้อ้ความใหม่ โดย

รายละเอยีดของขอ้บงัคบัใน สว่นทีม่ไิดเ้สนอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ

ใหค้งไวเ้ชน่เดมิ เพือ่ใหก้ารจดัประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้

ถอืหุน้มคีวามคล่องตวัมากขึน้ โดยดาํเนินการตามกฎหมาย ประกาศ 

หรอืคาํชีแ้จงอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

รวมทัง้ทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ต่อไป            
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ความเหน็คณะกรรมการ

มรีายละเอยีดการแกไ้ขและเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั ดงัน้ี

ข้อบงัคบัเดิม

ในการประชุมคณะกรรมการซึง่เป็นการประชุมดว้ยตนเองหรอืโดยการประชุมผา่นสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม

นอกเหนือจากขอ้กาํหนดในวรรคแรก ในกรณเีป็นการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมทัง้หมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม

จาํนวนไมน้่อยกวา่หน่ึงในสามขององคป์ระชุมจะตอ้งอยูใ่นทีป่ระชุมแหง่เดยีวกนั และจะตอ้ง

กระทาํผา่นระบบควบคุมการประชุมทีม่กีระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้น

สารสนเทศโดยใหม้กีารบนัทกึเสยีง หรอืทัง้เสยีงและภาพ (แลว้แต่กรณ)ี ของกรรมการ

ผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทัง้ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรท์ีเ่กดิจากการ

บนัทกึดงักล่าว 
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ความเหน็คณะกรรมการ (ต่อ)

และระบบควบคุมการประชุมตอ้งมอีงคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่ง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ของการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถงึทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิให้

ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่

อยูใ่นทีป่ระชุม หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้อง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไมส่ามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในที่

ประชุม
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ความเหน็คณะกรรมการ (ต่อ)

ข้อบงัคบัใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการซึง่เป็นการประชุมดว้ยตนเองหรอืโดยการประชุม

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวน

กรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม

ในกรณีทีม่กีารประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์การดาํเนินการจะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่

ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุม หรอืไมส่ามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้

ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการซึง่มา

ประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุม
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ลงคะแนนเสียง

เกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีง

สาํหรบัมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 8
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วาระท่ี 9

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)
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Drive innovation
with technology

and human touch
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	ไม่มีการลงคะแนนเสียง
	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
	ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้นายประภาส	ตั้งอดุลย์รัตน์   	กรรมการนางสาวฐิติพร   	ฉาไธสง          	กรรมการนายจีระวัฒน์    	กุลทรัพย์อุดม  	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                     
	ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดโอกาส (ตั้งแต่วันที่ 14 -18 กุมภาพันธ์ 2563) 
	คุณประภาส  ตั้งอดุลย์รัตน์
	ลงคะแนนเสียง�เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง�โดยจะประกาศคะแนนแยกเป็นรายๆ ต่อไป�
	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
	เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้          
	ลงคะแนนเสียง�เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง�
	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด�                                                         
	เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ได้แก่1.นายเจษฏา 	หังสพฤกษ์ 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759�2.น.ส.กรรณิการ์  	วิภาณุรัตน์ 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305�3.นายจิโรจ  	ศิริโรโรจน์  	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 51134.น.ส. นงลักษณ์ 	พัฒนบัณฑิต 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713�5.นางสุมนา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897�                                                         
	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                                            
	ลงคะแนนเสียง�เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง�
	พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ  
	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 28 และใช้ข้อความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับใน ส่วนที่มิได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่นเดิม เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ หรือคำชี้แจงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป            
	มีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดังนี้           
	และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
	ข้อบังคับใหม่ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม        ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
	ลงคะแนนเสียง�เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง�
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