
 
 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 

 
 

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม  

เลขที ่151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

 
 

 

งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครือ่งดืม่ ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
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เลขที ่EB/ฺ BG-SBG-00/631374 
 

 วันทีฺ่12ฺมิถุนายนฺ2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฺประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทฺทีมฺคอนซัลติ้งฺเอนจิเนียริ่งฺแอนด์ฺแมเนจเมนท์ฺจ ากัดฺ(มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฺประจ าปีฺ2562 

  2. รายงานประจ าปีฺ2562ฺของบริษัทฺ(ในรูปแบบ QR Code) 
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 

  5. หนังสือมอบฉันทะแบบฺก.ฺแบบฺข.ฺและแบบฺค.ฺ(ขอแนะน าให้ใช้แบบฺข.)ฺ 
  6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฺการมอบฉันทะ 

 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
  8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

   
 ด้วยคณะกรรมการของฺบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฺประจ าปีฺ2563ฺในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563         
เวลา 14.00 น.ฺณฺห้องประชุมชั้นฺ2ฺอาคารทีมฺเลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ฺแขวงนวลจันทร์ฺเขตบึงกุ่มฺ
กรุงเทพมหานครฺ10230 

 

 อนึ่งฺบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าฺ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนฺ2562 จนถึงวันทีฺ่31 ธันวาคมฺ2562ฺเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วฺปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใดฺบริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฺประจ าปีฺ2563ฺ
ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฺประจ าปีฺ2562 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฺประจ าปีฺ2562ฺได้จัดให้มีข้ึนเมื่อวันทีฺ่3ฺเมษายนฺ2562ฺซึ่งที่ประชุมมีมติ
เรื่องต่างๆฺตามที่กฎหมายก าหนดฺและบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จภายในฺ 14ฺวันฺฺฺฺฺฺฺ
นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
พิจารณารับรอง 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้
 อย่างถูกต้องฺครบถ้วนฺและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมฺฺ
 สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีฺ2562ฺรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 
  

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและฺฺฺฺ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฺพ.ศ.ฺ2535ฺมาตราฺ113ฺและข้อบังคับของบริษัทฺข้อฺ40ฺ
 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
 ประจ าปีฺบริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ฺและรายงานประจ าปีฺ2562ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนฺตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฺพ.ศ.ฺ2535ฺและหลักเกณฑ์ฺ
 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
 โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  2562ฺ(ในรูปแบบ QR Code)ฺปรากฏตาม              
 สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 
ฺ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฺสิ้นสุดฺณฺวันที่ 31ฺฺฺฺฺฺฺ
 ธันวาคมฺ2562ฺถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน                 
 ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562   
 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบฺจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดฺณฺวันทีฺ่31       
 ธันวาคมฺ2562 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผลฺฺ 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฺพ.ศ.ฺ2535ฺมาตราฺ109, 110,ฺ112 และข้อบังคับของ
 บริษัทฺข้อฺ38,ฺ39ฺก าหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชีฺตลอดจนการสอบบัญชีฺ
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 ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นฺและต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบฺฺฺฺฺ
 สิบสองฺ(12)ฺเดือนฺอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฺเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญฺ
 ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติฺและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จ
 ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 โดยฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี  2562 สิ้นสุดฺณฺวันที่ 
 31 ธันวาคม 2562ฺมีสาระส 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 าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานฺ(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 
สิ้นสุดฺณฺวันทีฺ่31 ธันวาคมฺ2562ฺซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี        
จากบริษัทฺส านักงานฺอีวายฺจ ากัดฺแล้วฺและเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดฺฺฺฺฺฺฺฺ
ณฺวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับฺฺฺ
รอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดฺณฺวันทีฺ่31 ธันวาคมฺ2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองฺฺฺฺฺฺ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฺและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วฺ 
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมฺฺฺฺ
 และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 

 

 วัตถุประสงค์  
เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฺพ.ศ.ฺ2535ฺมาตราฺ115ฺและข้อบังคับบริษัทข้อฺ44ฺฺ
ก าหนดว่าฺห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรฺในกรณีที่บริษัทยังมี ฺฺฺฺฺ
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลฺเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้นฺหุ้นละเท่าๆฺกันฺ
และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฺพ.ศ.ฺ2535 มาตราฺ116ฺและข้อบังคับบริษัทฺข้อฺ45ฺ
ก าหนดว่าฺบริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าฺ(5)ฺ
ของก าไรสุทธิประจ าปีฺหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาฺ(ถ้ามี)ฺจนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนฺฺฺ
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบฺ(10)ฺของทุนจดทะเบียน 

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละฺ40ฺของก าไรสุทธิตามฺฺฺ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลฺและหักส ารองต่างๆฺทุกประเภท
ตามที่กฎหมายก าหนดฺอย่างไรก็ตามฺการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงฺซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ผลการด าเนินงานฺฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องฺแผนการลงทุนฺเงื่อนไขทางกฎหมายฺ
รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานฺความจ าเป็นฺและความเหมาะสมอ่ืนๆฺในอนาคตฺและ
การจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฺกระทรวงพาณิชย์ได้ให้แนวปฏิบัติ ฺฺฺฺ
โดยผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาฺ2019 (COVID-19) สามารถด าเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลในระหว่างที่บริษัทยังไม่
สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปีไดฺ้และให้บริษัท
รายงานเร่ืองการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฺประจ าปีฺ2563ฺทราบต่อไป 

 

บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันทีฺ่31ฺธันวาคมฺ2562ฺ(ตั้งแต่วันทีฺ่         
1ฺมกราคมฺ2562ฺถึงวันทีฺ่31ฺธันวาคมฺ2562)ฺตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจ านวน 82,589,474 บาทฺ
(แปดสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน ) และหักผลก าไรขาดทุนฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
จากการประมาณการเรื่องส ารองผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยฺจะท าให้มี
ก าไรเบ็ดเสร็จอยู่ทีฺ่61,100,513ฺบาทฺ(หกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)ฺและมีก าไร
สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวนฺ42,848,044ฺบาทฺ(สี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาทถ้วน)ฺ
โดยบริษัทได้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนฺ4,200,000 บาทฺ(สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)ฺ
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5ฺของก าไรสุทธิประจ าปี 2562ฺและได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปฺ2ฺคร้ังฺรวมหุ้นละฺ0.11ฺบาทฺ(ก่อนหักภาษีฺณฺที่จ่าย)ฺรายละเอียดฺดังนี้ 
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คร้ังทีฺ่1ฺเงินปันผลระหว่างกาลฺส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทงวดฺ6 เดือนแรกของปีฺ2562 
เมื่อวันทีฺ่7 สิงหาคมฺ2562ฺที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฺครั้งทีฺ่3/2562ฺได้มีมติอนุมัติการจ่ายฺฺฺฺฺฺฺฺ
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละฺ0.05 บาทฺ(ก่อนหักภาษีฺณฺที่จ่าย)ฺให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดจ านวนฺ680,000,000 หุ้นฺคิดเป็นเงินจ านวนฺ34,000,000 บาทฺ(สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน)ฺ
ซึ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทจ านวนฺ18,360,000 บาทฺ(สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่น
บาทถ้วน)ฺหรือในอัตราหุ้นละฺ0.027 และจ่ายจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับฺฺ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันทีฺ่30 มิถุนายนฺ2562 จ านวนฺ15,640,000 บาทฺ(สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน)ฺหรือในอัตราหุ้นละฺ0.023 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันทีฺ่5ฺกันยายนฺ2562 
 

 คร้ังทีฺ่2ฺเงินปันผลระหว่างกาลฺส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทงวดฺ6 เดือนหลังของปีฺ2562 
เมื่อวันทีฺ่7ฺเมษายนฺ2563ฺที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฺคร้ังทีฺ่2/2563ฺได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละฺ0.06ฺบาทฺ(ก่อนหักภาษีฺณฺที่จ่าย)ฺให้แก่ถือหุ้น
ทั้งหมดจ านวนฺ680,000,000 หุ้นฺคิดเป็นเงินจ านวนฺ40,800,000 บาทฺ(สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)ฺ
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันทีฺ่7ฺพฤษภาคมฺ2563 
 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 0ฺ.11 บาท (ฺก่อนหักภาษีฺณฺที่จ่าย)ฺ คิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น 74,800,000 บาทฺ
(เจ็ดสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)ฺซึ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทฺจ านวนฺ18,360,000 บาทฺ
(สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)ฺและจ่ายจากก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งปี เฺป็น
จ านวนเงินฺ56,440,000 บาทฺ(ห้าสิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)ฺคิดเป็นร้อยละฺ92.37 ของก าไร
สุทธิเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันทีฺ่31 ธันวาคมฺ2562ฺโดยการจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท  ทั้งนี้จะไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานปีฺ2562ฺเพิ่มเติมอีก 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 และปี 2562 

  รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2562 
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.134 0.12 
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.11 
 เงินปันผลส าหรับผลประกอบการฺ6ฺเดือนแรกของปี 

o เงินปันผลระหว่างกาล 
 

0.075 
 

0.05 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ-ฺจ่ายจากก าไรสะสมยกมา 0.025 0.027 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ-ฺจ่ายจากก าไรสุทธิฺ 0.05 0.023 
 เงินปันผลส าหรับผลประกอบการฺ6ฺเดือนหลังของปี 

o เงินปันผลระหว่างกาล 
o เงินปันผลประจ าปี 

 
- 

0.075 

 
0.06 
- 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จฺ(ร้อยละ) 83.53 92.37 
จ านวนหุ้นสามัญฺ(ล้านหุ้น) 680 680 
มูลค่าหุ้นฺ(ราคาพาร์)ฺ(บาท) 0.50 0.50 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรฺฺฺฺ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายฺและรับทราบการจ่ายเงินปันระหว่างกาล ดังนี้ 
1. อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวนฺ4 ,200,000ฺบาทฺ(สี่ล้าน

สองแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5ฺของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลฺซึ่งได้จ่ายไปแล้วฺ2ฺครั้งฺรวมฺ0.11 บาทต่อหุ้นฺฺฺฺฺฺฺฺ

(ก่อนหักภาษีฺณฺที่จ่าย)ฺคิดเป็นเงินรวมฺ74,800,000ฺบาทฺ(เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)ฺ

ซึ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทฺจ านวนฺ18,360,000ฺบาทฺ(สิบแปดล้านสามแสนหก

หมื่นบาทถ้วน)ฺและจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการฺปีฺ2562ฺจ านวนฺ

56,440,000ฺบาทฺ(ห้าสิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)ฺโดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัทฺและจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานฺปีฺ2562ฺเพิ่มเติมอีก 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดฺฺฺฺฺฺฺ
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฺพ.ศ.ฺ2535ฺมาตราฺ71ฺและข้อบังคับบริษัทฯฺข้อฺ17ฺ
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ฺฺในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดฺฺฺฺฺฺฺฺ
กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นฺให้ใช้วิธีการจับสลากฺส่วนในปีต่อๆฺไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นฺฺฺฺฺฺฺ
ผู้ออกจากต าแหน่งฺกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

  รายชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ/ฺประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

2 ดร.ประเสริฐฺภัทรมัย รองประธานกรรมการ/ฺประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน 

3 นายชวลิตฺจันทรรัตน์ กรรมการ/ฺประธานกรรมการบริหาร 
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บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องฺเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันทีฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ่
1ฺพฤศจิกายนฺ2562 จนถึงวันทีฺ่31 ธันวาคมฺ2562ฺแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 
 

 หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา 
กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปฺเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฺและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีฺ ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฺเลขทีฺ่กจ.3/2560ฺฺฺ
เรื่องฺการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฺอีกทั้งฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฺอุทิศเวลาฺและฺฺฺฺฺฺฺฺ
ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีฺจึงเห็นสมควรเสนอให้
กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 

ส าหรับนายศานิตฺร่างน้อยฺกรรมการอิสระของบริษัทฺคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามค าจ ากัดความของกรรมการอิสระ
ของบริษัทฺตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฺฺฺฺฺ
และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระฺทั้งนีฺ้บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของ
กรรมการดังกล่าวฺการถือหุ้นในบริษัทฺการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนฺและ
ค าจ ากัดความของกรรมการอิสระฺปรากฏตามฺสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองที่รอบคอบฺครบถ้วนแล้วฺจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและฺฺฺฺ
 ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฺประจ าปี  2563ฺ
 และเงินรางวัลประจ าปี 
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 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฺพ.ศ.ฺ2535ฺมาตราฺ90ฺก าหนดว่าฺห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการฺเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฺในกรณี ฺฺฺฺฺฺฺฺ
ที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไวฺ้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมฺฺฺฺฺฺ
ผู้ถือหุ้นฺซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมฺและขอ้บังคับบริษัทข้อฺ22ฺก าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัลฺเบี้ยประชุมฺบ าเหน็จฺโบนัสฺหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนฺ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมฺโดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะฺและจะก าหนดไว้เป็นคราวๆฺหรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า ฺฺฺฺฺฺ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ไดฺ้นอกจากนีฺ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับฺฺฺฺฺฺ
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆฺตามระเบียบของบริษัท 

 

 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนแล้วฺซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยค านึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฺหน้าที่และการท างานของกรรมการบริษัทฺ
ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนกรรมการฺประเภทและขนาด
ธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้  และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฺประจ าปี 2563 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนฺค่าเบี้ยประชุมฺและเงินรางวัล  
ส าหรับปีฺ2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกินฺ7,000,000ฺบาทฺ(เจ็ดล้านบาทถ้วน)ฺตามความเห็นฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฺซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562ฺโดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ก าหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมาฺ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฺและการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลก าไรที่ใกล้เคียงกันฺโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    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  
หมายเหตฺฺุกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฺ การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจ าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในข้อฺ1.1ฺ
และฺ1.2 

 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2.1ฺ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนฺฺ(อัตราเดียวกับปี 2562)  

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

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

3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
3.1ฺ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนฺฺ -ฺไม่มีฺ- 
3.2ฺ ค่าเบี้ยประชุมฺฺ(อัตราเดียวกับปี 2562)  

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาทฺ/ฺครั้ง 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฺ 5,000 บาทฺ/ฺครั้ง 

4.  ค่าตอบแทนอื่นๆ -ฺไม่มีฺ- 
  
 

 การจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2562 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งทีฺ่1/2563ฺซึ่งประชุมเมื่อวันทีฺ่19ฺกุมภาพันธ์ฺ2563ฺมีมติฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจ านวน 1,732,000ฺบาทฺ(หนึ่งล้านเจ็ดแสน
สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฺฺ
ปี 2562 [เงินรางวัลที่จ่ายจากก าไรสุทธิปีฺ2561ฺเป็นจ านวนฺ2,271,170 บาทฺ(สองล้านสองแสน
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เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)ฺคิดเป็นสัดส่วนร้อยละฺ2ฺของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
รวมของบริษัท] โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจ านวนดังกล่าวกันเอง 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)ฺและจ่ายเงิน
รางวัลประจ าปี 2562 จ านวนฺ1,732,000ฺบาทฺ(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฺและขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนฺในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 

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

 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฺและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 บริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดฺณฺวันทีฺ่31ฺธันวาคมฺ2563 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฺพ.ศ.ฺ2535ฺมาตราฺ120ฺและข้อบังคับบริษัทฺข้อฺ36 
ก าหนดว่าฺให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีฺนอกจากนี้      
เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนทุกรอบฺ7ฺปีบัญชีฺตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องฺก าหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้วฺ7ฺรอบปีบัญชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีจากบริษัทฺ
ส านักงานฺอีวายฺจ ากัดฺที่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฺบริษัทย่อยฺผู้บริหารฺและผู้ถือหุ้นรายใหญฺ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวฺจึงมี ฺฺฺฺ
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฺอีกทั้งสามารถตรวจสอบ
บัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทก าหนดฺมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีฺซึ่งจะ
อ านวยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพฺจึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก      
บริษัท ส านักงานฺอีวายฺจ ากัดฺท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฺส าหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสดุ 
ณฺวันทีฺ่31ฺธันวาคมฺ2563ฺโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อฺฺ
งบการเงินของบริษัทฺและเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีฺส าหรับรอบปีบัญชี 2563 ฺฺฺฺฺฺฺ
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สิ้นสุดฺณฺวันทีฺ่31ฺธันวาคมฺ2563ฺเป็นจ านวนเงิน 2,800,000ฺบาทฺ(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)ฺ
ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมฺโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที ่

จ านวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รบั
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท 
1.ฺฺฺนายฉัตรชัยฺเกษมศรีธนาวัฒน์ฺฺ 5813 3ฺป ี

(ได้รับการแต่งตัง้ป ี2559 และ
ปีฺ2561-2562) 

2.ฺฺฺนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล 3844 2ฺป ี
(ได้รับการแต่งตัง้ป ี2561ฺและฺ

ปีฺ2562) 
3.ฺฺฺนางชลรสฺสันติอัศวราภรณ์ 4523 1ฺปี 

(ได้รับการแต่งตัง้ปีฺ2562) 
 

  ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับปีฺ2563ฺดังนี้ 
 

1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆฺละฺ315,000 บาทฺ(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ฺ 
  รวมเป็นเงินฺ945,000 บาทฺ(เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)ฺ 
 2.ฺ ค่าสอบบัญชีประจ าปีฺจ านวนเงินฺ1,855,000 บาทฺ(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ฺ 
 3.ฺ ค่าบริการอ่ืนฺ -ไม่มี- 
 

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจ าปีฺ2563ฺเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นฺ
2,800,000ฺบาทฺ(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)ฺซึ่งเป็นจ านวนคงเดิมจากค่าสอบบัญชีปีฺ2562ฺทั้งนีฺ้
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฺบริษัทย่อยฺผู้บริหารฺผู้ถือหุ้นรายใหญฺ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวฺจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อฺฺฺฺฺ
งบการเงินของบริษัทฺอีกทั้งฺได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วฺ4 ปีฺตั้งแต่ปีฺ2559ฺจนถึง
ปีฺ2562ฺ 
 

อนึ่งฺบริษัทฺส านักงานฺอีวายฺจ ากัด ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้น
จ านวนฺ6 บริษัท 

 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 – ปี 2563 
 

ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

 

เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 
 

ปี 2562 
 

2,800,000 
 

เท่าเดิม 
 

2,800,000 
 

   

 หมายเหต:ุ ฺบริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัทส านักงานฺอีวายฺจ ากัดฺได้แกฺ่นายฉัตรชัยฺเกษมศรีธนาวัฒน์ฺผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขทีฺ่5813ฺหรือนางสาวศิราภรณ์ฺเอ้ืออนันต์กุลฺผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขทีฺ่
3844ฺหรือนางชลรสฺสันติอัศวราภรณ์ฺผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขทีฺ่4523ฺหรือผู้สอบบัญชี
อ่ืนในส านักงานเดียวกันแห่งบริษัทฺส านักงานฺอีวายฺจ ากัดฺเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปี
บัญชี 2563 สิ้นสุดฺณฺวันทีฺ่31ฺธันวาคม 2563ฺโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับรอบปี
บัญชี 2563 สิ้นสุดฺณฺวันทีฺ่31ฺธันวาคมฺ2563 เป็นจ านวนเงินฺ2,800,000 (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)ฺ
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฺ 

 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ      
 ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  รับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุน

ผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( Initial Public 
Offering) 

 

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ฺฺฺฺ
การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกฺ
(Initial Public Offering) 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามที่บริษัทได้น าหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฺโดยระหว่างวันทีฺ่4ฺ-ฺ6ฺกรกฎาคมฺ2561ฺ
บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกฺ(Initial Public Offering : IPO) 
จ านวนฺ180ฺล้านหุ้นฺมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละฺ0.50ฺบาทในราคาเสนอขายหุ้นละฺ2.42ฺบาทฺซึ่งบริษัทฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

(หน่วย:ฺล้านบาท) 
ล าดับ วัตถุประสงค์การใช้เงนิฺ 

(ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน) 
จ านวนเงิน
โดยประมาณ 

ระยะเวลาการใช้
เงินโดยประมาณ 

1. ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ฺและ
เทคโนโลยีกา้วหน้า 

65.00 ภายในปีฺ2562 

2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท 345.77 ภายในปีฺ2562 
 มูลค่ารวม 410.77  
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ณฺวันทีฺ่31ฺธันวาคมฺ2562ฺบริษัทได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วฺ
จ านวนฺ370.99ฺล้านบาทฺโดยมีรายละเอียดการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ฺดังนี้ 
 

(หน่วย:ฺล้านบาท) 
ล าดับ วัตถุประสงค์การใช้เงนิฺ

(ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน) 
จ านวนเงิน
โดยประมาณ 

จ านวนเงินที่ใช้ไป
แล้วถึงฺ31 ธ.ค.ฺ62 

คงเหลือ 
ณฺ31ฺธ.ค.ฺ62 

1. ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, 
ซอฟต์แวร์ฺและเทคโนโลยี
ก้าวหน้า 

65.00 25.22 39.78 

2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ของบริษัท 

345.77 345.77 - 

 มูลค่ารวม 410.77 370.99 39.78 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฺครั้งทีฺ่1/2563 เมื่อวันทีฺ่19 กุมภาพันธ์ฺ2563 มีมติอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
เป็นครั้งแรกฺ(Initial Public Offering)ฺซึ่งคงเหลือฺณฺวันทีฺ่31ฺธันวาคมฺ2562ฺจ านวนฺ39.78 ล้านบาทฺ
โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปีฺ2563ฺและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้
เงินดังกล่าวฺเพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ฺและลงทุนในธุรกิจฺที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีก้าวหน้าฺโดยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีมูลค่าการใช้เงินฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ
ที่เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละฺ15ฺของจ านวนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรกฺซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคัญฺตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฺตามประกาศทีฺ่สจ.ฺ63/2561 
 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรกฺ(Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่จ านวนฺ39.78ฺล้านบาทฺ
และมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปีฺ2563ฺโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ฺ
ซอฟต์แวร์ฺและลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า 
 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบฺจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฺ2019ฺ(COVID-19) มาโดย
ตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ายฺโดยบริษัทมีความตั้งใจอย่าง
เต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยฺ
ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดขึ้นเกี่ยวกับ ฺฺฺ
การจัดประชุมหรือสัมมนาฺรวมทั้งกิจกรรมกรรมอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจึงจ าเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุดฺซึ่งจะ
ท าให้จ านวนที่นั่งในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัดประมาณฺ50ฺที่นั่งฺรวมทั้งไม่สามารถให้คนจ านวนมากมารวมอยฺฺฺฺฺฺฺฺู่
ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้  
 

 ดังนั้นฺเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่านฺบริษัทจ าเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาฺฺฺฺ
มอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฺได้แกฺ่พลเอกวิเชียรฺศิริสุนทรฺกรรมการอิสระฺ
กรรมการตรวจสอบฺและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฺหรือฺนางสุวิมลฺกฤตยาเกียรณ์ฺ กรรมการ
อิสระฺและกรรมการตรวจสอบฺดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงแทนท่านฺโดยกรรมการอิสระซึ่งบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้งสองท่านฺไม่มีส่วนได้เสีย
พิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุมยกเว้นระเบียบวาระทีฺ่6ฺพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฺ
ประจ าปีฺ2563 

 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จ านวนฺ20 บาทฺโดยเลือกหนังสือฺฺฺฺฺฺฺ
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งฺได้แกฺ่แบบฺก.ฺ(แบบทั่วไป)ฺหรือแบบฺข.ฺ(แบบก าหนดรายการชัดเจน)ฺหรือแบบฺค.ฺ
(เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนฺ(Custodian)ฺในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ฺ ฺฺฺฺ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และโปรดศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร่วมประชุมฺการมอบฉันทะฺ ฺฺฺ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6  

 ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองฺบริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น
ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฺภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของฺฺฺฺฺฺฺฺ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฺ2019 (COVID-19)ฺอย่างเคร่งครัดฺเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
ของโรคฺCOVID-19 

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมฺรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นฺหากผู้ถือหุ้นมี
ค าถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอในครั้งนีฺ้สามารถส่งค าถามล่วงหน้าได้ ฺ
และบริษัทฺจะบันทึกค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนฺโดยส่งค าถามและฺชื่อ-สกุลฺฺฺฺฺฺ
ของท่านผ่านช่องทางฺดังนี้ 

 

 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนฺถึงฺเลขานุการบริษัทฺทีมฺคอนซัลติ้งฺเอนจิเนียริ่งฺแอนด์ฺแมเนจเมนท์ฺ
จ ากัดฺ(มหาชน)ฺเลขทีฺ่151 ถนนนวลจันทร์ฺแขวงนวลจันทร์ฺเขตบึงกุ่มฺกรุงเทพฯฺ10230 

 ทางอีเมล: cs@team.co.th   

 ทางโทรสาร: +662ฺ509ฺ9090 
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