
 
 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 

 
 

 
 

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 
 
 

 
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม  

เลขที ่151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
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เลขที ่CLO20/X00163 
 

 วันที่ 11 มีนาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

  2. รายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code) 
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 

  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.)  
  6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 

 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
  8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

   
 ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันจันทร์ที่  20 เมษายน 2563         
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

 

 อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ได้จัดให้มีข้ึนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วัน       
นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
พิจารณารับรอง 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้
 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 
  

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ    
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 
 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
 ประจ าปี บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  และรายงานประจ าปี 2562             
 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ 
 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว                  
 โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  2562 (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตาม              
 สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 
  

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31       
 ธันวาคม 2562 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน                 
 ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562   
 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31       
 ธันวาคม 2562 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109, 110, 112 และข้อบังคับของ
 บริษัท ข้อ 38, 39 ก าหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี 
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 ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ     
 สิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ 
 ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จ
 ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 โดยฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี  2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2562 มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

   หน่วย : ล้านบาท   

รายการ งบการเงินรวม งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 1,886 1,468 
หนี้สินรวม 958 650 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 928 817 
รายได้จากการให้บริการ 1,836 1,184 
ก าไรสุทธ ิ 115 83 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.17 0.12 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 234.6 141.4 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (31.3) 21.7 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (98.3) (96.6) 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี        
จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอ           
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับ   
รอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง      
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

  

 คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ  
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม    
 และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 

 

 วัตถุประสงค์  
เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ      
การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44  
ก าหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมี      
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 
และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 
ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตาม   
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักส ารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย 
รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต และ
การจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

 

บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่          
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจ านวน 82,589,474 บาท 
(แปดสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน ) และหักผลก าไรขาดทุน         
จากการประมาณการเรื่องส ารองผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะท าให้มี
ก าไรเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 61,100,513 บาท (หกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) และมีก าไร
สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 42,848,044 บาท (สี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาทถ้วน) 
และมีรายละเอียดการจ่ายปันผล ดังนี้ 
 

1. เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย        
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดจ านวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 34,000,000 บาท (สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
ซึ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทจ านวน 18,360,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่น
บาทถ้วน) หรือในอัตราหุ้นละ 0.027 และจ่ายจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ  
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 15,640,000 บาท (สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน) หรือในอัตราหุ้นละ 0.023 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 
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 2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 
ส าหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทตาม       
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 
680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 40,800,000 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งปี เป็นจ านวนเงิน 56,440,000 บาท 
(ห้าสิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 92.37 ของก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 และปี 2562 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2562 

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.134 0.12 

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.11 

 เงินปันผลระหว่างกาล 0.075 0.05 

       - จ่ายจากก าไรสะสมยกมา 0.025 0.027 

       - จ่ายจากก าไรสุทธิ ณ 30 มิ.ย. 0.05 0.023 

 เงินปันผลประจ าปีจ่ายจากก าไรสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 0.075 0.06 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จ (ร้อยละ) 83.53 92.37 

จ านวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 680 680 

มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท) 0.50 0.50 

 
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2563 และ
ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
  

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร    
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดังนี้ 
 

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562   
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินจ านวน 
34,000,000 บาท (สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
2. อนุมัติการจัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงนิจ านวน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) 
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3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 จากก าไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท 
(ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น 680,000,000 หุ้น 
คิดเป็นเงินจ านวน 40,800,000 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ           
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด       
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)   ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุด        
กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็น       
ผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้  

 

  รายชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
2 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย รองประธานกรรมการ 
3 นายชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการ 

 

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่             
1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 
 

 หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา 
กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้               
มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560   
เรื่อง การก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้ง          
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และ        
ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้
กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 

ส าหรับนายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามค าจ ากัดความของกรรมการอิสระ
ของบริษัท ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์      
และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของ
กรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน และ
ค าจ ากัดความของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ    
 ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี  2563 
 และเงินรางวัลประจ าปี 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณี         
ที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม      
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และขอ้บังคับบริษัทข้อ 22 ก าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน 
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า       
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ      
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยค านึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการท างานของกรรมการบริษัท 
ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาด
ธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้  และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล  
ส าหรับปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็น          
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ก าหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลก าไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ส าหรับกรรมการบริษัท 
 
 

 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน  (อัตราเดียวกับปี 2562)  

 ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน 
 รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน 
 กรรมการ 25,000 บาท / เดือน 

 1.2 ค่าเบี้ยประชุม  (อัตราเดียวกับปี 2562)  
 ประธานกรรมการ 7,500 บาท / คร้ัง 
 รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / คร้ัง 
 กรรมการ 5,000 บาท / คร้ัง 

 1.3  เงินรางวัล  
หมายเหตุ  กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจ าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในข้อ 1.1 
และ 1.2 
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2.1  ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน  (อัตราเดียวกับปี 2562)  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 

 2.2  ค่าเบี้ยประชุม  (อัตราเดียวกับปี 2562)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / คร้ัง 
 กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / คร้ัง 

3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
3.1  ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน   - ไม่มี - 
3.2  ค่าเบี้ยประชุม  (อัตราเดียวกับปี 2562)  

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  5,000 บาท / ครั้ง 

4.  ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี - 
  
 

 การจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2562 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติ           
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจ านวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน
สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท  
ปี 2562 [เงินรางวัลที่จ่ายจากก าไรสุทธิปี 2561 เป็นจ านวน 2,271,170 บาท (สองล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นหนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2 ของก าไรสทุธิจากงบการเงิน
รวมของบริษัท] โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจ านวนดังกล่าวกันเอง 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงิน
รางวัลประจ าปี 2562 จ านวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ     
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวน
 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี  
 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 บริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 
ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  นอกจากนี้       
เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนทุกรอบ 7 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ก าหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ที่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมี     
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบ
บัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทก าหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะ
อ านวยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก      
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสดุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัท และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2563        
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที ่

จ านวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รบั
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท 
1.   นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์   5813 3 ป ี

(ได้รับการแต่งตัง้ป ี2559 และ
ปี 2561-2562) 

2.   นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล 3844 2 ป ี
(ได้รับการแต่งตัง้ป ี2561 และ 

ปี 2562) 
3.   นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 4523 1 ปี 

(ได้รับการแต่งตัง้ปี 2562) 
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  ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับปี 2563 ดังนี้ 
 

1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  รวมเป็นเงิน 945,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 2.  ค่าสอบบัญชีประจ าปี จ านวนเงิน 1,855,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 3.  ค่าบริการอ่ืน  -ไม่มี- 
 

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจ านวนคงเดิมจากค่าสอบบัญชีปี 2562 ทั้งนี้ 
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ     
งบการเงินของบริษัท อีกทั้ง ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปี 2562  
 

อนึ่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้น
จ านวน 6 บริษัท 

 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 – ปี 2563 
 

ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

 

เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 
 

ปี 2562 
 

2,800,000 
 

เท่าเดิม 
 

2,800,000 
 

   

 หมายเหต:ุ  บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
3844 หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือผู้สอบบัญชี
อ่ืนในส านักงานเดียวกันแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปี
บัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับรอบปี
บัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,800,000 (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ      
 ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8  รับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุน
ผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( Initial Public 
Offering) 

 

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์     
การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
(Initial Public Offering) 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามที่บริษัทได้น าหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 
บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) 
จ านวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท ซึ่งบริษัท         
มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ล าดับ วัตถุประสงค์การใช้เงนิ  

(ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน) 
จ านวนเงิน

โดยประมาณ 
ระยะเวลาการใช้
เงินโดยประมาณ 

1. ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยีกา้วหน้า 

65.00 ภายในปี 2562 

2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท 345.77 ภายในปี 2562 
 มูลค่ารวม 410.77  

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้ว 
จ านวน 370.99 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ล าดับ วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

(ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน) 
จ านวนเงิน

โดยประมาณ 
จ านวนเงินที่ใช้ไป
แล้วถึง 31 ธ.ค. 62 

คงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 62 

1. ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, 
ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี
ก้าวหน้า 

65.00 25.22 39.78 

2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ของบริษัท 

345.77 345.77 - 

 มูลค่ารวม 410.77 370.99 39.78 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป         
เป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 39.78 ล้านบาท 
โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้
เงินดังกล่าว เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีก้าวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีมูลค่าการใช้เงิน                
ที่เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สจ. 63/2561 
 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่จ านวน 39.78 ล้านบาท 
และมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า 
 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
 
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์
มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือนายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 หรือ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทุกวาระการประชุม ดังปรากฎ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง 
ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบก าหนดรายการชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุน
ต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 5 และโปรดศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร่วมประชุม การมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 6  
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 บริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 หากผู้ถือหุ้น    
ท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยัง       
เลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2509 9000 ต่อ 2010 ต่อ 112 หรืออีเมล์ cs@team.co.th ท่านผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563 ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท 
www.teamgroup.co.th 
 
 

      โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 (นายศานิต ร่างน้อย) 
 ประธานกรรมการ 

mailto:cs@team.co.th
http://www.teamgroup.co.th/

