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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ของ 

บริษัท แอพพลิแคด จาํกัด (มหาชน) 

 

 

บรษิัท แอพพลิแคด จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมื่อวนัศกุรท่ี์ 3 กรกฎาคม 

2563 เวลา 09.00 น. ณ สถานท่ี ตกึ True Digital Park ชัน้ 6 หอ้ง Auditorium เลขท่ี 101 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก  

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  

  

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้คณะ) 

1. ผศ.ดร. ประเสรฐิ  คนัธมานนท ์  ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

2. นายประภาส  ตัง้อดลุยร์ตัน ์  รองประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

3. นางสาวฐิติพร  ฉาไธสง   กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารดา้นการเงิน 

4. นายสมศกัดิ์  วรรกัษา   กรรมการ 

5. นายประกจิ  เหล่าบญุเจรญิ  กรรมการ 

6. ดร. สนีุย ์  ศรไชยธนะสขุ  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายจีระวฒัน ์ กลุทรพัยอ์ดุม  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

8. นายธานินทร ์ พรศิรธิิเวช  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ดร. อิสระ  อคัราพิทกัษ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการ 

2. นายทศันยั ไพศิรยิืนยง  กรรมการบรหิาร  

3. นายเกรกิฤทธ์ิ เจียรกมลชื่น  ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ MEC  

และ ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution 

4. นายชโย  เพ็ชรรตัน ์            ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา 

5. นางขวญัใจ วิรยิะสมุน           ผูจ้ดัการส่วนบญัชี บรษิัท แอพพลิแคด จาํกดั (มหาชน) 

6. นางสาวเปมสิตา สิบญุญาณฐั         ผูจ้ดัการส่วนบญัชี บรษิัทย่อย 

7. นายวิรชั    ปัณฑศ์ิรโิรจน ์  รองผูอ้าํนวยการฝ่าย Education & Government 

8. นายทนงศกัดิ์    พรหมเด่น  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

9. นางนสุรา    มิลินทมาน  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

10. นายปฏิพทัธ ์ กลํ่าประชา           รองผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution 

11. นายธนกร   สิรเิดชอดุมกลุ  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย AEC 3D 

12. นายสมศกัดิ ์ พรมฮวบ   ผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท ดีอีทีไอ จาํกดั 
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ทีป่รึกษากฎหมาย ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวณฏัฐรตัน ์ จยัสิทธ์ิ 

 

ทีป่รึกษาทางการเงนิจาก บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายภคัวฒัน ์ ตลุยนิติกลุ 

 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายเจษฎา  หงัสพฤกษ ์

2. นายวฒุิพงษ์  ดิษฐยิม้ 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 09.05 น. 

นางสาววทิุตา ศรีแกว้ เลขานกุารบรษิัทฯ ทาํหนา้ท่ีเลขานกุารท่ีประชมุ และ พิธีกรดาํเนินการประชมุ (“เลขานุการฯ”)  

เลขานกุารฯ กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบถงึขอ้มลูของ

บรษิัทฯ ณ ปัจจบุนั ดงัต่อไปนี ้ 

• บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน  จาํนวน  140,000,000 บาท 

• ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  จาํนวน    140,000,000  บาท  

• แบ่งออกเป็นหุน้สามญั   จาํนวน   280,000,000   หุน้ 

• มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้    หุน้ละ  0.50  บาท 

 บริษัทฯ ไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 หรือ (Record Date) 

ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการประชุมนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 13 

พฤษภาคม 2563 

โดยในการประชมุครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 53 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้164,410,858  หุน้ และมีผูถื้อหุน้

ท่ีมอบฉันทะ 14 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้30,355,444  หุ้น รวมทั้งสิน้ 67 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิน้ จาํนวน 194,766,302  หุ้น 

เท่ากับรอ้ยละ 69.5594 จากจาํนวนหุน้ทัง้หมด 280,000,000 หุน้ ซึ่งมีจาํนวนผูถื้อหุน้เกินกว่า 25 ราย และมีจาํนวนหุน้รวมกนั

เกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายทัง้หมดของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ (ขอ้ 37) 

 ทัง้นี ้เพ่ือเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้

ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และ

เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ตัง้แต่วนัท่ี 14 - 18 กมุภาพนัธ ์2563 โดยบรษิัทฯ ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัท

ฯ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
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จากนัน้ เลขานุการฯ ไดก้ล่าวแนะนาํ ผศ. ดร. ประเสริฐ คนัธมานนท ์ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ ทาํหนา้ท่ี

เป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”)  

ประธานฯ กล่าวตอนรบัและขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และชีแ้จงใหท่ี้ประชมุผูถื้อ

หุน้ทราบว่า จากสถานการณปั์จจบุนั บรษิัทฯ มีความตอ้งการท่ีจะรว่มเป็นส่วนหน่ึงในการป้องกนัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จึงขอดาํเนินการประชุมอย่างกระชับ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาํถามเก่ียวกับวาระการ

ประชมุในวนันี ้กรุณาเขียนคาํถาม พรอ้มทัง้ระบชุื่อ-นามสกลุ และมอบใหเ้จา้หนา้ท่ี ซึ่งบรษิัทฯ จะตอบทกุคาํถามบนเว็บไซตข์อง

บรษิัทฯ ภายในหน่ึงสปัดาห ์พรอ้มทัง้ไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบรษิัทฯ ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้

เลขานุการฯ ไดก้ล่าวแนะนาํผูส้อบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงชีแ้จงการลงคะแนนเสียง การนบั

คะแนนเสียง และสิทธิของผูถื้อหุน้ในการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

การลงคะแนนเสียง 

●  การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีม้ีทัง้สิน้ 9 วาระการประชมุ และการลงคะแนนเสียงจะดาํเนินไปโดยเรียงลาํดบั

วาระการประชมุตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ 

●  การลงคะแนนเสียงใหใ้ชว้ิธียกมือ และผูถื้อหุน้ 1 หุน้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงได ้1 คะแนนเสียง ทัง้นี ้ไม่อนญุาตให้

มีการแยกการลงคะแนน  

 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนในกรณีดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้  

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง   

●  ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะลงมติ ไม่เหน็ด้วย ขอใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าว ยกมือ และทาํเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง ไม่เหน็

ด้วย ในบตัรลงคะแนนเสียง  

●  หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะ งดออกเสียง จะใชว้ิธีการลงคะแนนเช่นเดียวกนักบัผูท่ี้ไมเ่ห็นดว้ย โดยใหท้าํ

เคร่ืองหมาย X ลงในช่อง งดออกเสียง  

 

ผู้มาประชุมทีไ่ด้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

●  แบบมอบฉันทะแบบ ก. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

●  แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะกาํหนดการออกเสียงไวล่้วงหนา้ในแต่ละวาระนัน้ บรษิัทฯ ไดบ้นัทึก

คะแนนเสียงไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ผูม้าประชุมท่ีไดร้บัมอบฉันทะจึงไม่ตอ้งออกเสียงในหอ้งประชมุอีก เวน้แต่กรณีท่ีผู้

มอบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงในวาระใดไว ้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะสามารถออกเสียงในห้อง

ประชมุไดเ้ช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง  

●  แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างชาติและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งการออกเสียงจะเหมือน

แบบ ข. คือหากผูม้อบฉนัทะไดอ้อกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะก็ไม่ตอ้งออกเสียงลงมติใหป้ระชมุอีก  

 
●  สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะลงมติ เห็นด้วย ขอใหท้าํเคร่ืองหมายในช่อง เห็นด้วย และนาํบตัรลงคะแนนเสียง

ทกุใบใส่ในกล่องรบับตัรลงคะแนนท่ีเตรียมไวห้นา้หอ้งประชมุ หลงัจากการประชมุเสรจ็สิน้ลง 

 

●  สาํหรับวาระที ่2 และวาระที ่4 เป็นวาระเพ่ือทราบ จะไมม่ีการออกเสียงลงมติ  
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●  สาํหรับวาระที ่5 การเลือกตัง้กรรมการนัน้ บรษิัทฯ กาํหนดใหล้งคะแนนเป็นรายบคุคล โดยประธานท่ีประชมุจะ

อ่านรายชื่อกรรมการแต่ละท่านท่ีครบกาํหนดการดาํรงตาํแหน่งตามวาระ เพ่ือเสนอท่ีประชมุแต่งตัง้กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

เมื่ออ่านรายชื่อครบทุกท่านแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้ทาํเคร่ืองหมาย X ในบตัรลงคะแนนของกรรมการทุกท่านท่ีไดเ้สนอแต่งตัง้ 

และเจา้หนา้ท่ีจะเขา้เก็บบตัรลงคะแนนของกรรมการทุกท่านนัน้พรอ้มกนัในคราวเดียว แต่การประกาศผลคะแนนจะประกาศ

ผลคะแนนแยกเป็นรายๆ ไป 

 

●  หา้มมิใหผู้ถื้อหุน้รายใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดวาระหน่ึงออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว ยกเวน้

กรณีวาระแต่งตัง้กรรมการ 

●  มติของท่ีประชมุในแต่วาระใหใ้ชค้ะแนนเสียงตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  

 

กรณีบัตรเสีย 

●  การแกไ้ขหรือขีดฆ่าความเห็นโดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมิไดล้งนามกาํกบั 

●  การขีดฆ่าบตัรทัง้บตัร 

●  บตัรลงคะแนนท่ีชาํรุดอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถอ่านผลได ้ 

 

การนับคะแนนเสียง 

●  การนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ จะนบัตามวาระการประชมุทีละวาระตามใบลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดส่้งมอบใหก้ับ

เจา้หนา้ท่ี เพ่ือนาํไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ

แบบ ข. ท่ีผูร้บัมอบฉันทะดงักล่าวไดน้าํส่งใหก้ับเจา้หนา้ท่ีบนัทึกคะแนนไวแ้ลว้ โดยจะนาํคะแนนเสียงของผูถื้อ

หุน้ท่ี ไม่เหน็ด้วย และ งดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดของท่ีประชมุในแต่ละวาระ  

●  เพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยความสะดวก ภายหลงัจากเจา้หนา้ท่ีไดร้วบรวมใบลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ในแต่ละ

วาระ ประธานท่ีประชมุจะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาวาระถดัไป และเมื่อผลการนบัคะแนนของวาระก่อนหนา้นีเ้สรจ็

สิน้ จะมีการแจง้ผลการนบัคะแนนนัน้ๆ ใหท่ี้ประชมุทราบ  

 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

●  สาํหรับผู้ถือหุ้นใดท่ีมาภายหลังการประชุมเริ่มขึน้แลว้ ผู้ถือหุ้นนั้นยังคงมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไดน้บัตัง้แต่ระเบียบวาระท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้ขา้รว่มประชมุนัน้ๆ เป็นตน้ไป 

●  ระเบียบและขัน้ตอนตามท่ีไดแ้จง้ใหท้ราบนี ้จะทาํใหก้ารประชมุในครัง้นี ้เป็นไปดว้ยความรวดเรว็ โปรง่ใส ถกูตอ้ง

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และขอ้กาํหนด ตลอดจนคาํแนะนาํของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

บดันี ้มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบับรษิัทฯ แลว้ ประธานฯ 

จึงไดก้ล่าวเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ของบรษิัทฯ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 เม่ือวันที ่25 กันยายน 2562 

 ประธานฯ  มอบหมายใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562  ซึ่งไดป้ระชมุเมื่อ

วันท่ี 25 กันยายน 2562  และไดม้ีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.applicadthai.com) แลว้ โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 ท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชญิประชมุ (สิ่งทีส่่งมา

ด้วยลาํดับที ่1) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชมุดงักล่าวมีการบนัทึกขอ้มลูไวอ้ย่างถกูตอ้งและ

ครบถว้น จึงเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อวนัท่ี 25 กันยายน 2562  จึง

ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สาํหรบัมติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดยกมือขึน้ เพ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีไดท้าํการเก็บบตัรลงคะแนน เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งบตัรลงคะแนนของวาระนีแ้ลว้ ประธานฯ จึงกล่าวปิดการรบั

บตัรลงคะแนนในวาระนี ้

ผลการนับคะแนนเสียงสาํหรับวาระที ่1 

มติ 
จำนวนเสียงท่ีลงติ 

(1 หุนเทากับ 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 194,736,302 100.00 
ไมเห็นดวย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 
รวมจำนวนเสียง 194,736,302 100.00 

 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี 25 

กนัยายน 2562 ดว้ยคะเเนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายประภาส ตัง้อดุลยร์ตัน ์รองประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้าํ

เสนอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจาํปี 2562 ท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR-Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2) 

ดงัรายละเอียดสรุป ต่อไปนี ้ 

ด้านรายได้  

กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วมในปี 2562 จาํนวน 734.97 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและบริการ จาํนวน 

726.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 2.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 เน่ืองจากการชะลอตัวของการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตเพ่ือการส่งออก ท่ีไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ

ประกอบกบัการชะลอตวัของภาคการก่อสรา้งและอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ และมีรายไดอ่ื้น จาํนวน 7.99 ลา้นบาท 

 

http://www.applicadthai.com/


 

หนา้ 6 จาก 14 

 

ด้านค่าใช้จ่าย 

กลุ่มบรษิัทฯ มีตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารในปี 2562 จาํนวน 380.30 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จาํนวน 3.03 ลา้น

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.87 เน่ืองจากตน้ทุนของซอฟตแ์วรบ์างรายการมีการปรบัตวัสงูขึน้ ประกอบกบัรายการขายท่ีทาํการขาย

ใหก้บักลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะมีอตัรากาํไรขัน้ตน้ท่ีตํ่ากว่าการขายใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ทั่วไป  

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมตีน้ทนุในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2562 จาํนวน 282.75 ลา้นบาท และ

มีกาํไรสทุธิ จาํนวน 57.63 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 7.84 จากรายไดร้วม 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สาํหรบัวาระนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัท

ฯ ประจาํปี 2562 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชมุมีมตริบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ประจาํปี 2562 

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงขอ้บงัคบัและรายละเอียดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ ดงัตอ่ไปนี ้

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 ซึ่ง

กาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ เสนอต่อท่ีประ

ชุมประชุมสามัญผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตอ้งจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจาํปี 2562 ท่ีไดส่้งใหผู้้ถือหุ้นแลว้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR-Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลาํดับที ่2)  

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวฐิติพร ฉาไธสง กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารดา้นการเงิน เป็นผูน้าํเสนองบ

การเงินของบรษิัทฯ สาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจาก

บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด ซึ่งไดผ่้านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บรษิัทฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

• บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วม เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 62.22 จากปี 2561 จาํนวน  236.06 ลา้นบาท 

• บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวม เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 1.95 จากปี 2561 จาํนวน 5.48 ลา้นบาท 

• บรษิัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 248.29 จากปี 2561 จาํนวน 230.57 ลา้นบาท 

• บรษิัทฯ มีรายไดร้วม ลดลง รอ้ยละ 0.54 จากปี 2561 จาํนวน 3.99 ลา้นบาท 

• บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิ ลดลง  รอ้ยละ 23.41 จากปี 2561 จาํนวน 17.61 ลา้นบาท  

 

สินทรัพย ์หนีส้ิน สว่นของผู้ถือหุน้ 

• สินทรพัยร์วม จาํนวน 615.45 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 62.22% จากปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากปี 2562 บริษัทฯ มีการ

ลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรสาํหรบัใหบ้รกิารผลิตชิน้งานและเคร่ืองมืออปุกรณส์าํหรบัใชใ้นการ Demo และมกีารปรบัปรุง

อาคาร อปุกรณ ์รวมทัง้มีการตดัจาํหน่ายอปุกรณส์าํนกังาน และค่าเส่ือมราคา 
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• หนีสิ้นรวม จาํนวน 292.02 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 1.91% จากปี 2561 โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เจา้หนีก้ารคา้และ

เจา้หนีอ่ื้น และรายไดร้บัล่วงหนา้ ซึ่งเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ  

• สาํหรบัปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีหนีสิ้นจากสถาบนัการเงิน ทัง้ส่วนท่ีเป็นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและหนีสิ้นตาม

สญัญาเช่าทางการเงนิ 

• ส่วนของผูถื้อหุน้รวม จาํนวน  323.43 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ จาํนวน 230.57 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 248.29 ซึ่งเกิด

จาก 

 บรษิัทฯ มีกาํไรสะสมท่ีเพ่ิมขึน้จากกาํไรเบ็ดเสรจ็รวมในปี 2562 จาํนวน 57.63 ลา้นบาท 

 บรษิัทฯ มีมลูคา่จากการระดมทนุ จาํนวน 196.80 ลา้นบาท 

 บรษิัทฯ มีการจ่ายปันผลจาํนวน 24.84 ลา้นบาท 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สาํหรบัวาระนี ้คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบ

การเงินประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดยกมือขึน้ เพ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีไดท้าํการเก็บบตัรลงคะแนน เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งบตัรลงคะแนนของวาระนีแ้ลว้ ประธานฯ จึงกล่าวปิดการรบั

บตัรลงคะแนนในวาระนี ้

ผลการนับคะแนนเสียงสาํหรับวาระที ่3 

มติ 
จำนวนเสียงท่ีลงติ 

(1 หุนเทากับ 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 194,736,302 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 
รวมจำนวนเสียง 194,736,302 100.00 

 

มติที่ประชุม: ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิงบการเงินของบรษิัทฯ สาํหรบัรอบปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกาํไรของบริษทัฯ สาํหรับปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงขอ้บงัคบัและรายละเอียดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ ดงัตอ่ไปนี ้

ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กาํหนดใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ในแต่ละปีภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการฐานะ

การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมนุเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจใน

อนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 
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และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 47 ระบุว่า หา้มมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากมีมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือ

มติของคณะกรรมการในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 48 ระบวุ่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงิน 

ปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวไดเ้มื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนัน้ได ้และ

เมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท กรนิทรอ์อดิท จาํกดั แลว้ บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิ จาํนวน 52,941,260 บาท 

ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงไดด้าํเนินการจดัสรรกาํไร เพ่ือเป็นทนุสาํรองตามกฏหมาย 2,647,000 บาท 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิ โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่

กับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นีเ้น่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาํ

ใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัเพ่ืออนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี คณะกรรมการจึงไดพิ้จารณาจา่ยเงนิปันผล

ระหว่างกาล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2563 ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท จาก

มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งสิน้ 28,000,000 บาท โดยมีการกาํหนด Record date คือวันท่ี 17 

เมษายน 2563 และจ่ายเงินปันผล คือวนัท่ี 30 เมษายน 2563  
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สาํหรบัวาระนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจากกาํไรของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการ

ลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรของบริษัทฯ สาํหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงขอ้บงัคบัและรายละเอียดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ ดงัต่อไปนี ้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กาํหนดไว้ว่า ในการ

ประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น

สามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปี

ท่ีสองภายหลงัจากจดทะเบียนนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อก

จากตาํแหน่ง โดยกรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้อาจถกูเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกได ้ 

ปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยจาํนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มี

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดงันี ้

1. นายประภาส     ตัง้อดลุยร์ตัน ์   รองประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2. นางสาวฐิติพร   ฉาไธสง             กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารดา้นการเงิน 

3. นายจีระวฒัน ์   กลุทรพัยอ์ดุม    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ

บรษิัทฯ โดยไดป้ระกาศผ่านระบบการแจง้ข่าวตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์อง 

บริษัทฯ ตัง้แต่วันท่ี 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อครบกาํหนดแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณา

คดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

จากนัน้ เลขานกุารไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีมีรายชื่อทัง้ 3 ท่านออกจากหอ้งประชมุ ทัง้นี ้สาํหรบัรายละเอียดปรากฏตาม

รายนามและประวตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจาก 

ตาํแหน่งตามวาระ ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่4) 

โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พิจารณาและอนมุตัเิลือกตัง้

กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สาํหรบัมติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดยกมือขึน้ เพ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีไดท้าํการเก็บบตัรลงคะแนน เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งบตัรลงคะแนนของวาระนีแ้ลว้ ประธานฯ จึงกล่าวปิดการรบั

บตัรลงคะแนนในวาระนี ้และกล่าวเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้สู่หอ้งประชมุ 

ผลการนับคะแนนเสียงสาํหรับวาระที ่5 

5.1 นายประภาส ตัง้อดลุยร์ตัน ์

มติ 
จาํนวนเสียง 

(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 194,766,302 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 194,766,302 100.00 

 

5.2 นางสาวฐิติพร ฉาไธสง 

มติ 
จาํนวนเสียง 

(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 194,766,302 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 194,766,302 100.00 
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5.3 นายจรีะวฒัน ์กลุทรพัยอ์ดุม 

มติ 
จาํนวนเสียง 

(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 194,766,302 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 194,766,302 100.00 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

ของบรษิัทฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะเเนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงขอ้บงัคบัและรายละเอียดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ ดงัต่อไปนี ้

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 33 กาํหนดใหก้รรมการมีสิทธิ

ไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอ่ืนตาม

ขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็น

คราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตาม

ระเบียบของบรษิัทฯ โดยตอ้งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบรษิัทฯ ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ี

จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิทัฯ และการจ่ายค่าตอบแทนจะตอ้งไม่ขดัหรือ

แยง้กบัการดาํรงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีเป็นอิสระ ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนด 

ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม / คร้ัง  

1.  คณะกรรมการบรษิทั  

• ประธานกรรมการ 30,000   บาท 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 17,500   บาท 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 5,000   บาท 

2.   คณะกรรมการตรวจสอบ  

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000   บาท 

• กรรมการตรวจสอบ 17,500   บาท 

 

ทัง้นีค้่าเบีย้ประชมุปี 2563 เป็นอตัราเดียวกบัปี 2562  

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สาํหรบัมติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดยกมือขึน้  
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เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไดท้าํการเก็บบตัรลงคะแนน เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งบตัรลงคะแนนของวาระนีแ้ลว้ ประธานฯ จึงกล่าวปิดการ

รบับตัรลงคะแนนในวาระนี ้

ผลการนับคะแนนเสียงสาํหรับวาระที ่6 

มติ 
จาํนวนเสียง 

(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 194,766,302 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 194,766,302 100.00 

 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สองในสาม ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้ดร. สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบถึงรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 58 กาํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อ

หุน้สามัญประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีทุกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบัญชีผูซ้ึ่งออกไปนั้นกลับเขา้ตาํแหน่งอีกก็ได ้

และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 59 กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีควรไดร้บัค่าตอบแทนเท่าใดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด 

เมื่อพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล มีความรู ้ความเขา้ใจใน

ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให ้บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั เป็น

สาํนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2563 ไดแ้ก ่

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ทะเบียนเลขที ่

1. นายเจษฏา           หงัสพฤกษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  3759 

2. นางสาวกรรณิการ ์  วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  7305 

3. นายจิโรจ             ศิรโิรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  5113 

4. นางสาวนงลกัษณ ์  พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  4713 

5. นางสมุนา            เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  5897 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ จากหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติบรษิัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ เห็นว่า บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั เป็นท่ียอมรบั  
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ประกอบกับผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีความรู ้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ และมีความเหมาะสม ตลอดจนไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ย

ความรบัผิดชอบและมีความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ เป็นอย่างด ี

สาํหรบัการพิจารณาค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 จาํนวน 2,355,000 บาท (สองลา้นสามแสนหา้หมื่นหา้พนับาท) นัน้ 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นําเสนอ

คณะกรรมการบรษิัทฯ เพ่ือพิจารณานาํเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สาํหรบัมติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดยกมือขึน้ เพ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีไดท้าํการเก็บบตัรลงคะแนน เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งบตัรลงคะแนนของวาระนีแ้ลว้ ประธานฯ จึงกล่าวปิดการรบั

บตัรลงคะแนนในวาระนี ้ 

ผลการนับคะแนนเสียงสาํหรับวาระที ่7 

มติ 
จาํนวนเสียง 

(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 194,766,302 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 194,766,302 100.00 

 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้บังคบับริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงขอ้บงัคบัและรายละเอียดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ ดงัต่อไปนี ้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิ แกไ้ขขอ้บงัคบั

บริษัทฯ ขอ้ 28 โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมของขอ้บงัคบัขอ้ 28 และใชข้อ้ความใหม่ โดยรายละเอียดของขอ้บงัคบัในส่วนท่ีมิได้

เสนอใหม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใหค้งไวเ้ช่นเดิม เพ่ือใหก้ารจดัประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถื้อหุน้มีความคล่องตวัมากขึน้ 

โดยดาํเนินการตามกฎหมาย ประกาศ หรือคาํชีแ้จงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสร์วมทัง้ท่ีจะมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติมใดๆ ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดการแกไ้ขและเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับรษิัทฯ ดงันี ้
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ข้อ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ 

28. ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมดว้ย

ตนเองหรือโดยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้ง

มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

นอกเหนือจากขอ้กาํหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ

ทั้งหมดจะตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการท่ีเขา้

ร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามขององค์

ประชุมจะตอ้งอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และจะตอ้ง

กระทาํผ่านระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการ

รกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยใหม้ีการ

บันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม 

รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการ

บันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี

องค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ืองมาตรฐานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถึงท่ีจะมีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ให้ประธานกรรมการเ ป็นประธานท่ีประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่

ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ถา้มี

รองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็น

ประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการซึ่งมาประชุม

เลือกกรรมการคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วย

ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้ง

มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีท่ีมีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การ

ดาํเนินการจะตอ้ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

ให้ประธานกรรมการเ ป็นประธานท่ีประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่

ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ถา้มี

รองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็น

ประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการซึ่งมาประชุม

เลือกกรรมการคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สาํหรบัมติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี ของผู้

ถือหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดยก

มือขึน้ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไดท้าํการเก็บบตัรลงคะแนน เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งบตัรลงคะแนนของวาระนีแ้ลว้ ประธานฯ จึงกล่าว

ปิดการรบับตัรลงคะแนนในวาระนี ้

 

 

 



 

หนา้ 14 จาก 14 

 

ผลการนับคะแนนเสียงสาํหรับวาระที ่8 

มติ 
จาํนวนเสียง 

(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 194,766,302 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 194,766,302 100.00 

 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมตอินุมตัิแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบับริษัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี ของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

- ไม่ม ี- 

 

เมื่อไม่มีขอ้เสนออ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงชีแ้จงใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบอีกครัง้วา่ สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้สอบถาม 

ขอใหเ้ขียนคาํถาม พรอ้มทัง้ระบชุื่อ-นามสกลุ และมอบใหเ้จา้หนา้ท่ี ซึ่งบรษิัทฯ จะตอบทกุคาํถามบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภายใน

หน่ึงสปัดาห ์ 

สดุทา้ย ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีมารว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนันี ้และกล่าวปิด

การประชมุ 

 

ปิดการประชุมเวลา 09.45 น. 

 

 

 

 

           ขอแสดงความนบัถือ  

บรษิัท แอพพลิแคด จาํกดั (มหาชน) 

 
 

                                                                                                                   (ผศ.ดร. ประเสรฐิ คนัธมานนท)์  

             ประธานกรรมการ 

 


