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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที�  ประชุมเมื�อวนัที�  14 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม ชั� น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที�  99/20 หมู่ 4           

ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

เริ�มประชุม  นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ�งเป็นประธานในที�ประชุมกล่าว

แนะนาํตนเอง และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั รายงานจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อที�ประชุม ซึ� งมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ

โดยการมอบฉันทะจาํนวนรวม 32 ราย เป็นจาํนวนหุ้นทั�งสิ�น 9,595,472,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7325 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั�งหมด

ของบริษทั โดยมาด้วยตนเอง 10 ราย จาํนวน 49,786,300 หุ้น และมอบฉันทะ 22 ราย จาํนวน 9,545,636,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคบัของบริษัท และประธานฯ ได้ดาํเนินการประชุมต่อ โดยแจ้งต่อที�ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียน           

เขา้ประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั�งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั ประธานฯ        

จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั และตวัแทนผูส้อบบญัชีที�เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ      

ทุกท่าน ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทั�ง 6 คณะไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี�  

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

3. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

4. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมก ารผู ้มีอ ํานาจลงน าม / ป ระธานเจ้าห น้ าที�บ ริหาร / ประธาน กรรมการบ ริห าร /                          

 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

6. นางสุกญัญา วนิชจกัร์วงศ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง / ประธานกรรมการ

พฒันาเพื�อความย ั�งยนื / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม   

1. นางสุมลทิพย ์ศรีเมฆ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

2. นายหิรัญ พนัธ์ุบา้นแหลม  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร  เลขานุการบริษทั 

ตวัแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อวีาย จํากดั 

1. นายรุทร เชาวนะกว ี

2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าเพื�อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ

ฉนัทะ เพื�อเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในที�ประชุม นางสาวศศิธร กลนัทกสุวรรณ ผูรั้บมอบอาํนาจจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

อาสาสมคัรเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม ประธานฯ ไดข้ออาสาสมคัรเพิ�มเติมจากผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูส้มคัรเพิ�มเติม 

ประธานฯ จึงเชิญผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงไปนั�งที�จุดนบัคะแนน และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัชี�แจงให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึ� งจะตอ้งลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ผูถื้อหุ้นที�     

เขา้ร่วมการประชุมรับทราบโดยทั�วกนั ดงันี�   

 



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1 

 

4 

 

 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

1.    ผูถื้อหุ้นรายหนึ� งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�มีอยู ่

2.    ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที�ได้รับ           

ณ ตอนลงทะเบียน 

3.    หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแลว้ยกมือเพื�อให้เจา้หนา้ที�

รับไปนบัคะแนน 

4.   การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที�ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั�น โดย

จะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุม และถือว่าคะแนน

เสียงส่วนที�เหลือเป็นคะแนนเสียงที�ลงมติเห็นดว้ยตามที�เสนอในวาระนั�นๆ  

5.   ผูถื้อหุ้นที�ทาํหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอื้�นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น 

บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้นระบบเพื�อการ

ลงมติแลว้ โดยบริษทัจะแสดงผลการนบัคะแนนให้ที�ประชุมรับทราบทั�งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมสดัส่วน

เมื�อเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลงัการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6.  ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู ้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคาํถาม ขอให้เขียน                 

ลงในกระดาษที�เตรียมไวใ้ห้และส่งให้เจา้หนา้ที� โดยระบุวา่เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ และแจง้ชื�อและนามสกุล 

เรื�องที�แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ       

1. ตามที�บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญั  

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 โดยแจง้ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแสดงรายละเอียดขั�นตอนการเสนอวาระการประชุม

และการส่งคาํถามไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัตั�งแต่วนัที� 27 กนัยายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเรื�องเพื�อบรรจุ

เป็นวาระการประชุม และไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทั  

2. กรรมการที�เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์งดออกเสียงในวาระที�ตนมีส่วนได้เสีย ได้แก่วาระที�  5 และ 6                 

ซึ� งเจา้หนา้ที�ไดด้าํเนินการตามความประสงคแ์ลว้ 

3. หลงัจากการประชุมเสร็จสิ�นแล้ว บริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งคืนใบลงคะแนนให้กบัเจา้หน้าที�ของบริษทัก่อนออกจาก        

ห้องประชุม เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

มาตรการและแนวปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

บริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบติัต่างๆ ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษทั 

ตั�งแต่วนัที� 12 มิถุนายน 2563 โดยบริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการ

เขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษทัมีการจาํกดัที�นั�งในห้องประชุมให้สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดจ้าํนวน 30 ที�นั�งและมีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล

ตามมาตรการป้องกนัโรคที�ราชการกาํหนดในจุดต่างๆ ของสถานที�จดัประชุม มาตรการและแนวปฏิบติัในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

มีดงันี�       

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งผา่นการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายและตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานที�จดัประชุม  

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัที�นาํมาเองตลอดเวลาที�เขา้ร่วมประชุม รวมทั�งทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอล์

เจลที�จดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ 

3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ไม่ผ่านการคดักรองหรือไม่ทาํแบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัขอสงวนสิทธิ�

ไม่ใหเ้ขา้บริเวณพื�นที�ประชุม 

4. บริษทัจะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยผูเ้ข้าร่วมประชุมที�ประสงค์จะสอบถามในที�ประชุม ขอให ้          

ส่งคาํถามให้แก่เจา้หนา้ที�ของบริษทั เพื�อรวบรวมและตอบในที�ประชุม 

5. บริษทังดบริการอาหารและชา/กาแฟในบริเวณสถานที�จดัประชุม  
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การดาํเนินการของคณะกรรมการช่วงที�มีการเลื�อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  

• กรรมการที�ออกตามวาระในปี 2563 ให้คงปฏิบติัหน้าที�ตามเดิมจนกว่าจะมีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 และมีการ

พิจารณาแต่งตั�ง 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในปี 2563 ให้คงอตัราค่าตอบแทนเดิมที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562  ซึ� งเป็นอตัราเดียวกบัที�เสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติั 

•  ให้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีเพื�อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของปี 2563 โดยบริษทั

จะเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  

เมื�อผูถื้อหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งแลว้ ประธานฯ จึงได้ดาํเนินการ

ประชุม    ตามระเบียบวาระการประชุมที�กาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงันี�  

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562  

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ประชุมเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2562 

ซึ�งไดแ้สดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุ้น และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา

ที�กฎหมายกาํหนด โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัอีกครั� งพร้อมเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

ตั�งแต่วนัที� 12 มิถุนายน 2563  ซึ� งคณะกรรมการไดพิ้จารณารายงานการประชุมดงักล่าวแลว้  เห็นว่าบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ        

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่การลงมติในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ      ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น

ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,595,462,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 

วาระที� 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2562 ซึ� งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั และ

สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที�ส่งไปให้ผูถื้อหุ้น โดยได้เสนอให้คุณวฒัน์ชัย วิไลลกัษณ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ

เลขานุการบริษทัเป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562  ของบริษทัให้ที�ประชุมทราบ 

คุณวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562  ของบริษทั ให้ที�ประชุมรับทราบ ดงันี�  

• Digital Network บริษทัไดด้าํเนินโครงการ Digital Trunked Radio System (“DTRS”) ซึ� งเป็นวิทยสืุ�อสารในระบบดิจิตอลที�ให้บริการ

ร่วมกบั กสท. ณ สิ�นเดือนพฤษภาคม ���� บริษทัได้มีการติดตั�งเครือข่ายไปแลว้กว่า ��� สถานี ครอบคลุมพื�นที�ทั�วประเทศ ลูกคา้

เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นองคก์รภาครัฐ ปัจจุบนับริษทัมีลูกคา้จาํนวนหนึ� งจากกรมอุทยานแห่งชาติ ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายที�คาดว่าจะเปิด

ให้บริการภายหลงัอนุมติังบประมาณประจาํปี ไดแ้ก่กระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยคาดว่าปลายปี 2563 บริษทัจะ

มีลูกคา้รวมมากกวา่ 90,000 ราย 
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• Digital Content  รายไดห้ลกัของสายธุรกิจนี� ยงัคงเป็นการให้บริการดา้นกีฬา พยากรณ์และหมอดูสดออนไลน ์ซึ�งพยากรณ์และ

หมอดูสดออนไลน์ ไดรั้บความนิยมดว้ยดีเสมอมา สาํหรับดา้นกีฬา บริษทัไดรั้บสิทธิในการถ่ายทอดสดไทยพรีเมียร์ลีก โดย

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เนื�องจากไม่มีการแข่งขนัฟุตบอล ทาํให้บริษทัไม่มีรายได้ในช่วงที�เลื�อนการ

แข่งขนั คาดว่าจะเปิดให้กลบัมาแข่งขนัได้ในช่วงครึ� งปีหลัง โดยในปีที�ผ่านมาบริษทัได้รับสิทธิผูใ้ห้บริการระบบ VAR 

(Visual Assistant Referee) ให้กบัสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ� งเป็นการใช้ระบบ VAR อยา่งเต็มรูปแบบในการตดัสิน

ฟตุบอลอาชีพของไทยพรีเมียร์ลีก          

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 กลุ่มบริษทัสามารถได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับการดําเนินโครงการเพื�อช่วยเหลือสังคม ภายใต้กรอบ        

“สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ� งได้ดาํเนินการมาอย่างต่อเนื�อง อนัประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามที�ได้แสดง

รายละเอียดในรายงานประจาํปี ซึ� งไดมี้การแสดงภาพตวัอยา่งของกิจกรรมต่างๆ ให้ที�ประชุมรับทราบ 

รางวลัด้านการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี 

จากการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเนื�องส่งผลให้บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการจากองคก์รอิสระ

ต่างๆ ในปี 2562 ดงันี�  

• ไดรั้บการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2562 ในระดบัดีเลิศ และติดอนัดบั Top Quartile 

ของกลุ่มบริษทัที�มีมูลค่าทางการตลาด 3,000-9,999 ลา้นบาทขึ�นไปจากการสาํรวจของ IOD 

• ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในระดับดีเยี�ยม จากการสํารวจของสมาคมส่งเสริม           

ผูล้งทุนไทย 

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

บริษทัเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื�อเขา้รับการอบรม

และคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัติดตามข่าวสารและขอ้มูลการอบรมสมัมนาจากเครือข่ายดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ� งมีคาํถามและคาํตอบ สรุปไดด้งันี�  

คุณปาณิสรา สุหฤทรุจนนุกูล 

ผุรั้บมอบฉันทะ 

 COVID 19 มีผลกระทบต่อบริษทัมากนอ้ยเพียงใด และบริษทัมีกลยทุธ์ในการฟื� นฟธุูรกิจอยา่งไร 

คุณวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

มีผลกระทบกับธุรกิจด้านกีฬา เนื�องจากการแข่งขนัถูกเลื�อนออกไป ไม่มีการถ่ายทอดสด ทาํให้รายได้

ส่วนนี�ไดรั้บล่าช้าออกไปดว้ย โดยคาดว่าอาจจะเริ�มมีการแข่งขนัอีกครั� งในช่วงเดือนสิงหาคม – กนัยายน 

2563 ส่วนธุรกิจอื�นไดรั้บผลกระทบบา้งจากความล่าชา้ในการอนุมติังบประมาณ เนื�องจากลูกคา้เป้าหมาย

ส่วนใหญ่เป็นองคก์รภาครัฐ 

คุณปาณิสรา สุหฤทรุจนนุกูล 

ผุรั้บมอบฉันทะ 

ขอทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นและการเขา้ร่วม

โครงการ CAC 

คุณบุญรัตน์ มงคลรัตนกร 

เลขานุการบริษทั 

บริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น แต่

ได้สมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื�อประเทศไทย (PACT Network)  เพื�อเขา้รับการอบรม

และคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อการทุจริตตั�งแต่ปี 2558  ถึงแมว้่าบริษทัจะยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ

แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น แต่บริษทัมีระบบการควบคุม

ภายในที�ดี มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น และจริยธรรมธุรกิจ ให้ทุก

คนในองคก์รถือปฎิบติั   

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ ได้แจง้ว่าวาระนี� ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการ

รายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2562 ให้ที�ประชุมรับทราบ ประธานฯ จึงสรุปว่าที�ประชุมไดรั้บทราบรายงานผลการดาํเนินงาน 

และรายงานประจาํปี 2562 แลว้ 
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วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562     

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่างบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2562 ซึ� งผูส้อบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดง

ความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไข ไดมี้การเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนงัสือเชิญประชุมที�ส่งไปให้กบั

ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยไดเ้สนอใหน้ายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ เป็นผูร้ายงานสรุปให้ที�ประชุมพิจารณา 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ ไดร้ายงานวา่ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 1,122 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 352 

ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นของรายได้จากการขายและบริการของสายธุรกิจ Digital Network และรายไดอื้�นจากการโอนกลบัสาํรองหนี� สงสัย   

จะสูญ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื�นลดลงจากปี 2561 จาํนวน 860 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสาํรองหนี� สงสัย

จะสูญ ในขณะที�ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและค่าใช้จ่ายอื�นลดลงจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ทาํให้บริษทัมีขาดทุนสุทธิ 238 ล้านบาท 

ขาดทุนลดลงจากปี 2561 จาํนวน 1,358 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียน ลดลงจากสิ�นปี 2561 จาํนวน 713 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของ

ลูกหนี� การคา้ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2561 จาํนวน 115 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ�นของสินทรัพยร์ะหว่างติดตั�งของ

โครงการวิทยสืุ�อสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS) และเพิ�มขึ�นจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัยอ่ย หนี� สินรวมลดลงจากสิ�นปี 2561 จาํนวน 

430 ลา้นบาท จากการลดลงของเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติในวาระนี�ตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ       ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           

ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,607,367,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2562  

 ประธานฯ รายงานต่อที�ประชุมว่าบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของ

บริษทัหลงัหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว     

จะขึ�นอยูก่บัแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 

 อนึ� ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรที�เกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรที� เกิดขึ�นในบริษัทหรือ             

ในบริษัทย่อย ให้ขึ� นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจาก             

แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้ยดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 

ในปี 2562 บริษทัมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 238 ลา้นบาท คิดเป็น 0.02 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให ้   

ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 โดยไม่มีการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่า        

การลงมติในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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มติ       ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย               

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,607,367,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  

ประธานฯ ได้แจง้ต่อที�ประชุมว่ากรรมการที�ครบกาํหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียง    

ในวาระที�เลือกตั�งตนเองกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุมแลว้ โดยกรรมการทั�ง 2 ท่านที�ครบกาํหนดออก

ตามวาระขออนุญาตออกจากที�ประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้ที�ประชุมพิจารณาวาระนี� ได้อย่างเป็นอิสระ ต่อจากนั� น ประธานฯ ได้รายงาน              

ต่อที�ประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ซึ�งในปีนี�

มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง ตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ดงันี�  
 

 
 

 

 

กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� ง คณะกรรมการซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ไดพ้ิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ    

ทั�ง 2 ท่านขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ            

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั สามารถนาํประสบการณ์มาใชเ้พื�อให้การดาํเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น จึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ และดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง และเห็นว่าดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ� งถึงกาํหนดพน้

จากตาํแหน่งตามวาระในปีนี�  เป็นกรรมการที�สามารถปฏิบติังานและให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของ

กรรมการอิสระที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�ง        

ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงไดข้อให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า

การลงมติในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น

ขอ้ �� ของขอ้บงัคบัของบริษทั 

มต ิ       ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 2 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อีกวาระหนึ� ง และอนุมติัแต่งตั�งดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ �� ของขอ้บงัคบัของบริษทั ดงันี�   

�) นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์            กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร/ 

                    ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง    

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,584,024,100 0 23,353,800 0 

ร้อยละ 99.7569 0.0000 0.2431 0.0000 

1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์  : กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร/ 

   ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง    

2. ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร  : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /                 

   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา 

   และกาํหนดค่าตอบแทน 
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2) ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                                                   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,596,878,300 1,488,800 9,010,800 0 

ร้อยละ 99.8907 0.0155 0.0938 0.0000 

หลงัจากนั�น กรรมการทั�ง � ท่านที�ครบกาํหนดออกตามวาระไดก้ลบัเขา้มาในห้องประชุม 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2563 โดยไดร้ายงาน

ต่อที�ประชุมวา่ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2562 ไดรั้บการอนุมติัจากมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยและเงินบาํเหน็จ

กรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ซึ� งมีการจ่ายจริงในปี 2562 รวม 1,536,712 บาท คณะกรรมการได้พิจารณากลั�นกรองค่าตอบแทน

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจาก

การขยายตวัของธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัแล้วมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอ

ให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากบั       

ปีที�ผา่นมา แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย และเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื�น ค่าเบี�ยประชุม    

ต่อครั� งสาํหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผา่นมา ดงันี�  

ค่าเบี�ยประชุม (บาทต่อครั� ง) 

                                 ประธาน         กรรมการ 

คณะกรรมการ                  30,000            15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ                             30,000           15,000 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                             20,000           15,000 

         คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        20,000           15,000 

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืนไม่ได้รับค่าเบี� ยประชุม 

เนื�องจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 โดยได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า         

การลงมติในวาระนี� ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม ตามมาตรา 

90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

มต ิ      ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 

4,000,000 บาท เท่ากบัปีที�ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ

ประโยชน์อื�น ค่าเบี� ยประชุมต่อครั� งสาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีที�ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ดงันี�  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,560,824,100 0 46,553,800 0 

ร้อยละ 99.5154 0.0000 0.4846 0.0000 
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วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั� งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 โดยรายงานต่อ             

ที�ประชุมว่าคณะกรรมการไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ของบริษทั เนื�องจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั สามารถให้คาํแนะนาํที�เป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัมาโดยตลอด อีกทั�งไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั

บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีทีมงานที�มีมาตรฐาน และ                

มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัเป็นอยา่งดี ทั�งนี�  โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ� งต่อไปนี�  เป็นผูท้าํการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  

1.  นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

      (ยงัไม่เคยทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั) 

2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี) 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 

      (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2559-2562 รวมระยะเวลา 4 ปี) 

ประวติัการศึกษา และประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีทั�ง 3 คนได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลด

ผา่น QR Code ตามที�ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�น

ของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และเห็นสมควรกาํหนด          

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 จาํนวน 2,300,000 บาท ทั�งนี�  ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอื�นๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั� งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 โดยได้แจง้ต่อที�ประชุมว่าการลงมติ         

ในวาระนี�ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ     ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 โดย

กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ� งดงัต่อไปนี�  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

1.  นายวิชาติ โลเกศกระว ี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4451 

2.  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4377 

3.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4799 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชี        

รับอนุญาตอื�นของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และอนุมติั         

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 จาํนวน 2,300,000 บาท ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื�นๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 9,607,367,100 0 10,800 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 0.0001 0.0000 
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วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถาม        

หรือเสนอเรื�องอื�นใดให้พิจารณา  ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นที�ไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมครั� งนี�   และกล่าวปิดประชุม เวลา 9.25 น. 

 

        ประธานที�ประชุม 

                  (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 

 

           เลขานุการที�ประชุม 

             (นางสาวบุญรัตน์  มงคลรัตนกร) 

 


