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ของ บรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จ ากดั (มหาชน) หนา้ที ่1/17 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2563 

วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 

  
ประชมุ ณ หอ้งประชมุ ASIC อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 41 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 123,923,601 หุน้ คิดเป็น 20.54% 
ผูร้บัมอบฉนัทะ จ านวน 32 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 479,398,988                       หุน้ คิดเป็น 79.46% 
รวมผูเ้ขา้ประชมุทัง้สิน้ จ านวน 73 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 603,322,589 หุน้  

จ านวนผูถื้อหุน้ดงักลา่วคิดเป็นรอ้ยละ 73.53 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 820,505,500 หุน้ ครบเป็นองค์
ประชมุ ตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ที่ 38 ที่ก าหนดว่า ตอ้งมีผูเ้ขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน  
ผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล เลขานกุารบริษัท 
และนางสาวสพุชัญา ปานแสง ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท ท าหนา้ที่ด  าเนินการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุเวลา 14:00 น. 

ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ ใหท้ีป่ระชมุผูถื้อหุน้ทกุคนไดท้ราบ ดงันี ้

1. การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 16 
มิถนุายน 2563 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

2. บรษัิทมีกรรมการรวม 10 คน มาเขา้รว่มประชมุ 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 90 ดงันี ้

(1) นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
(2) นายมินทร ์อิงคธ์เนศ       กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
(3) นายประยรู รตันไชยานนท ์     กรรมการ 
(4) ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง      กรรมการ 
(5) นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

             ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
           ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

(6) นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(7) ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน ์     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
           กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(8) นางสาวชไมพร  อภิกลุวณิช     กรรมการ 
           กรรมการบรรษัทภิบาล และผูจ้ดัการใหญ่ 
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(9) นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล     กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิาร และเลขานกุารบรษัิท 

ผูบ้รหิารที่เขา้รว่มประชมุ  
(1) นางสาวกลัยพลัญ ์บรูณารมย ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(2) นางสาวอินทิรา อินทรุตันา  ผูอ้  านวยการฝ่ายขอ้มลู 
(3) นางสาวอธิตา วรพนัธ ์โตวนั  Chief Commercial Officer 
(4) นายการุณย ์น่ิมเสนาะ  Assistant General Manager: System & Data Processing 

ผูส้อบบญัชี บรษัิท ส านกังาน อวีาย จ ากดั ที่เขา้รว่มประชมุ  
(1) นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง  
(2) นางสาวมาติกา พิมพา   

ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั 
(1) นายสราวธุ ไกรลาสศิร ิ ผูท้  าหนา้ที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 

3.  เพื่อเป็นการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อย
เสนอวาระการประชมุ และเปิดโอกาสใหเ้สนอช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการไวล้ว่งหนา้ โดยแจง้หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีการ
เสนอเรื่อง การก าหนดคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิเสนอ รวมทัง้แบบฟอรม์ และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท 
จ านวน 2 ครัง้ ระหวา่งวนัที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 และ ระหว่างวนัที่ 13 พฤษภาคม  - 12 มิถนุายน 2563 โดยไดแ้จง้ใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบผา่นทางระบบขา่วอิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่วแลว้ ปรากฏ
วา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

4.  เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 บริษัทไดด้  าเนินการจดัสถานท่ี
ประชมุใหเ้ป็นไปตาม “ค าแนะน า การป้องกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส าหรบัการจดัประชุม สมัมนา หรือ
กิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั” ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ อยา่งเครง่ครดั โดยจ ากดัจ านวนคนที่จะเขา้หอ้ง
ประชมุหลกั และขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นกรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่อยูใ่นบรเิวณสถานที่ประชมุ 

5.  วิธีการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระ 
5.1 บรษัิทไดใ้ชร้ะบบการลงทะเบียน และการนบัคะแนนดว้ยบารโ์คด้ โดยผูถื้อหุน้ที่ลงทะเบียนแลว้ จะไดร้บั

บตัรส าหรบัลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจา้หนา้ที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลกัษณะกระดาษปรุสีขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ 
และในวาระที่ 5 จะเป็นการแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ เป็นการลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตัง้
กรรมการแยกเป็นรายบคุคล ในบตัรลงคะแนนเสยีง จะระบช่ืุอผูถื้อหุน้ และจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุน้ 
เทา่กบั 1 เสยีง 

5.2 ผูร้บัมอบฉนัทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ผูม้อบฉนัทะไดอ้อกเสียงลงมติมาแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะจะ
ไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนน 
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5.3 เมื่อประธานฯขอมติที่ประชุมในวาระใดใหผู้ถื้อหุน้ท าเครื่องหมาย ( หรือ ) ในช่องคะแนนเสียง 
พรอ้มลงช่ือ และหย่อนในกลอ่งที่เจา้หนา้ที่จะเดินเก็บบตัรลงคะแนน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ไดล้งคะแนนในกรณีที่   
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เทา่นัน้ ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ จะแสดงใหผู้ถื้อหุน้ทราบทางหนา้จอ 

6.  วิธีการนบัคะแนน 
6.1  กรณีที่ไมม่ีผูถื้อหุน้คดัคา้น หรอืมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ใหถื้อวา่ที่ประชมุเห็นดว้ย 
6.2  ระเบียบวาระตามหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ที่ออกเสยีงแลว้ จะนบัคะแนนเสียงตามหนงัสือมอบฉนัทะ 

ไมว่า่ผูร้บัมอบฉนัทะจะอยูห่รอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุก็ตาม 
6.3 ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะใด ๆ ที่ยงัไม่ไดอ้อกเสียง ใหถื้อว่าออกเสียงเห็นดว้ย ไม่ว่าผูร้บัมอบ

ฉนัทะจะอยูห่รอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุก็ตาม  
6.4 ผูถื้อหุน้ซึง่ลงทะเบียนแลว้ แตย่งัไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน ถา้ไม่อยูใ่นหอ้งประชมุใหถื้อวา่ออกเสยีงเห็นดว้ย 
6.5  เมื่อประกาศปิดรบับตัรลงคะแนนแลว้ บตัรที่มาถึงเจา้หนา้ที่นบัคะแนนภายหลงัการประกาศปิด จะถือว่า

เป็นบตัรที่เห็นดว้ยเทา่นัน้ 

7.  การเสนอความคิดเห็น หรอืสอบถาม 
7.1 ในทกุระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรอืเสนอค าถาม ขอใหแ้จง้

ความประสงคโ์ดยยกมือ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแลว้ ใหเ้ดินมายงัจุดตัง้ไมคท์ี่ทางบริษัทจดัเตรียมไว ้โดยขอใหแ้จง้ ช่ือ – 
นามสกลุ และแจง้ดว้ยวา่ เป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ช่ือใด เพื่อประโยชนใ์นบนัทกึในรายงานการประชมุ แลว้
จึงเสนอความคิดเห็นหรอืค าถาม 

7.2  การเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอความร่วมมือทุกท่านใหเ้สนอโดยกระชับ และตรงประเด็น เฉพาะใน
ระเบียบวาระเทา่นัน้ ค าถามหรอืการเสนอความเห็นอื่นขอใหน้ าเสนอในระเบียบวาระสดุทา้ย โดยประธานฯ ที่ประชมุจะพิจารณา
ด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระที่ก าหนด ตามความเหมาะสม โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษัิท 

8.  เมื่อปิดประชมุแลว้ ขอใหท้กุทา่นสง่บตัรลงคะแนนท่ีเหลอือยูใ่หก้บัเจา้หนา้ที่ดว้ย 

ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ ดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายใหฝ่้ายเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงรายละเอียด 
ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท ไดร้ายงานวา่ บรษัิทฯ ไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุม

เมื่อ 2 เมษายน 2562 ใหท้่านผูถื้อหุน้ ทราบลว่งหนา้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 (หนา้ 9 - 
24) โดยรายงานการประชมุดงักลา่วไดจ้ดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมฯ และเผยแพร่
รายงานดงักลา่วผา่นเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขแต่อย่าง
ใด จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 วนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 
ของ บรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จ ากดั (มหาชน) หนา้ที ่4/17 

มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ  

เห็นดว้ย  604,845,389 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ัดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียด 
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ัดการใหญ่ ไดเ้สนอผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ที่ผา่นมา ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ สรุปไดด้งันี ้

ผลการด าเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2561 

(ประจ าปี) 

ปี 2562 

(ประจ าปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

รายไดร้วม (บาท) 487,485,409 538,120,366 10.39 

ก าไรสทุธิ (บาท) 104,086,815 143,911,631 38.26 
 

ผลการด าเนินงาน 

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2561 

(ประจ าปี) 

ปี 2562 

(ประจ าปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

รายไดร้วม (บาท) 424,729,292 470,459,702 10.77 

ก าไรสทุธิ (บาท) 101,636,945 140,633,484 38.37 

รายละเอียดผลการด าเนินงานของบรษัิทปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม และแสดง         
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด  

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ัดการใหญ่ ไดร้ายงานขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับการต่อตา้นทจุริต และ
คอรร์ปัชนัวา่ บรษัิทมีนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชันทกุรูปแบบ และมีการก าหนดการรบัขอ้รอ้งเรียน (Whistleblower Policy) 
ที่ครอบคลมุถึงการแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรอืขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้กระบวนการในจดัการกบัเรือ่งที่ถกูรอ้งเรยีน และแนวทาง
ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจง้ขอ้รอ้งเรียน
เก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วแต่อย่างใด และในขณะเดียวกนัฝ่ายทรพัยากรบคุคลไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังานใหเ้ห็นความส าคญัและมี
จิตส านกึในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

ทีป่ระชุมรับทรำบ  รายงานของคณะกรรมการบรษัิทส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 วนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 
ของ บรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จ ากดั (มหาชน) หนา้ที ่5/17 

วำระที่ 3 รับทรำบกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ัดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียด สรุปได ้ดงันี ้
(1)  บริษัทมีการตัง้ทุนส ารองจากการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 

8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งครบถว้นตามที่
กฎหมายก าหนดไวแ้ลว้ ดงันัน้ บรษัิทจึงไมต่อ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 ไวเ้ป็นทนุส ารองของบรษัิทเพิ่มเติมอีก 

(2) ส าหรบัการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบญัชี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิรวม
หลงัภาษีเป็นเงิน 143.91 ลา้นบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 123.08 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 85.52 เมื่อเทียบกบัผลประกอบการประจ าปี 
2562 ตามงบการเงินรวม โดยแบง่จ่ายจ านวน 2 ครัง้ ดงันี ้

 

- ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 2562 บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท โดย
จ่ายจากก าไรสทุธิสว่นที่ไม่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ 0.04 บาท/หุน้ และสว่นที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุน 
0.02 บาท/หุน้ (ราคาพาร ์0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 49.23 ลา้นบาท  

- ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลสว่นที่เหลอืในอตัราหุน้ละ 0.09 
บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิ สว่นที่ไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ 0.06 บาท/หุน้ และสว่นที่ไดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทนุ 0.03 บาท/หุน้ (ราคาพาร ์0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 73.85 ลา้นบาท ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลครัง้ที่ 2 นี ้ เป็นไปเพื่อมิใหส้ทิธิในการรบัเงินปันผลของผูถื้อหุน้ตอ้งไดร้บัผลกระทบจากการเลื่อนก าหนดวนั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

- อตัราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้สองครัง้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน
อตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิประจ าปีที่ปรากฏในงบการเงินรวมหลงัหกัภาษี ดงันัน้ คณะกรรมการ
บรษัิทจึงไมเ่สนอท่ีประชมุพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบปีบญัชี 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มเติมอีก 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม  และแสดง         
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด 

ที่ประชุมรับทรำบ  การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

ประธานฯ เชิญ นางสาวกลัยพลัญ ์บรูณารมย ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 

นางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดน้ าเสนอขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญั ณ วนัที่       
31 ธนัวาคม 2562 ตอ่ที่ประชมุทราบ สรุปไดด้งันี ้

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
ตามขอ้มลูที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทและบริษัทย่อย มีสินทรพัยร์วม 

เทา่กบั 684.24 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 8.66 ลา้นบาท หรอืลดลงเพียงเล็กนอ้ยคิดเป็นรอ้ยละ 1.25 เมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วม 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 วนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 
ของ บรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จ ากดั (มหาชน) หนา้ที ่6/17 

ณ วนัสิน้ปีที่ผ่านมา (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) ในขณะที่หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากบั 183.30 ลา้นบาทโดย
ลดลงเป็นเงิน 4.36 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 2.32 เมื่อเทียบกบัหนีส้ิน ณ วนัสิน้ปีที่ผ่านมา (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561) และมีสว่นของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 500.94 ลา้นบาท  ลดลงเป็นเงิน 4.30 ลา้นบาท หรือ
ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 0.85 เมื่อเทียบกบัสว่นของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัสิน้ปีที่ผา่นมา (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

สรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
อตัราสว่นสนิทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียนลดลงเล็กนอ้ยจาก 2.80 เท่า ในปีที่ผ่านมา ลดลงเป็น 2.54 เท่า 

ณ วนัสิน้ปี 2562 ในขณะท่ีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัสิน้ปี 2562 คิดเป็น 0.37 เท่า ซึ่งเท่ากบัอตัราเดียวกนั ณ 
วนัสิน้ปีที่ผา่นมา และมีมลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ ณ วนัสิน้ปี 2562 ใกลเ้คียงกบั ณ วนัสิน้ปีที่ผ่านมา จากมลูค่า 0.62 บาทต่อหุน้ 
เป็น 0.61 บาทตอ่หุน้ ณ วนัสิน้ปี 2562 

สรุปข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส ำหรับปี 2562  
ในปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีรายไดร้วมเป็นเงิน 538.12 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เท่ากบั 50.63 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้

คิดเป็นรอ้ยละ 10.39 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมในปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดก้ารใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูนิติ
บุคคลและรายไดจ้ากการใหบ้ริการผ่านระบบที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ  ไดแ้ก่ การใหบ้ริการผ่าน Corpus, Enlite, 
Customized database และรายไดจ้ากโครงการพิเศษ (Special Project) เป็นตน้ 

ในปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีอตัราก าไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 58.08 เพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 9.27 เมื่อเทียบกบั
อตัราก าไรขัน้ตน้ในปีที่ผา่นมา (ปี 2561 : รอ้ยละ 53.15) 

ในปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวมเป็นเงิน 173.43 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เป็นเงิน 18.25 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 11.76 เมื่อเทียบกบัค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมในปีที่ผ่านมา สาเหตหุลกัเนื่องจากการเพิ่มขึน้
ของคา่ใชจ้่ายจากการประมาณการของโครงการผลประโยชนพ์นกังาน อนัเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายแรงงานฉบบั
ใหม,่ ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่าย และคา่ใชจ้่ายจากการยา้ยส านกังานใหญ่แหง่ใหม่ 

นอกจากนี ้บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดร้วม ในปี 2562 เป็นเงิน 7.95 ลา้นบาท โดยลดลงเป็นเงิน 
5.53 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 41.02 เมื่อเทียบกบัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้วมในปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากสินทรพัย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในปีก่อนของบรษัิท ต ่าไป จึงมีผลกระทบกบัคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดร้วมในปี 2562  

จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ ท าใหก้ าไรหลงัภาษีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในปี 2562 เป็นเงิน 143.91 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
39.82 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 38.26 เมื่อเทียบกบัก าไรหลงัภาษีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในปีที่ผา่นมา 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ดงันี ้
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เห็นดว้ย  605,174,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

ประธานฯ เชิญนายอนนัต ์ตงัทตัสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูชี้แ้จง
รายละเอียด 

นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงขอ้มูลใหท้ราบว่าตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 18 ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหนง่อยา่งนอ้ยจ านวน
หนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัราถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึ่ง
ในสาม (1/3) โดยในปีนีก้รรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ กรรมการของบรษัิทตามก าหนดวาระ มีดงันี  ้

1.  นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2.  นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3.  นางสาวสธีุรา ศรไีพบลูย ์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4.  นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช  กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการลว่งหนา้ จ านวน 2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 ระหวา่งวนัท่ี 1 - 31 ธนัวาคม 2562 ครัง้ที่ 2 ระหวา่งวนัท่ี 13 
พฤษภาคม  - 12 มิถนุายน 2563 ปรากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเขา้เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาตามความเห็น และขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
แลว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนแ์ก่การด าเนินงานของบริษัท และค านึงถึงคุณสมบตัิตามกฎหมาย
บรษัิทมหาชนจ ากดั ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยที่เก่ียวขอ้งก าหนด เห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ มี
ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ จึงสมควรน าเสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของ
บรษัิท และใหด้  ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ตามที่เคยด ารงต าแหนง่อยูแ่ตเ่ดิม 
อีกวาระหนึง่ 

นอกจากนัน้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นวา่บรษัิทสมควรแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มอีก 1 คน จากเดิมจ านวน 10 คน 
เป็น 11 คน โดยเสนอใหแ้ตง่ตัง้นายปัง เทียง ฮวี เป็นกรรมการเขา้ใหม่ 

ทัง้นี ้ประวตัิ และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งปรากฏอยูใ่นเอกสารเชิญประชุม (หนา้ 25 – 29) โดยจะน าเสนอเพื่อขออนมุตัิ
เป็นรายบคุคลเป็นล าดบัตอ่ไป 

ประธานฯ แจง้ที่ประชุมทราบก่อนที่ท่านประธานกรรมการสรรหาฯ จะเริ่มด าเนินการขอมติจากท่านผูถื้อหุน้ใน
วาระนี ้ประธานฯ และกรรมการที่ครบวาระตอ้งออกจากต าแหน่งในปีนี ้ขออนุญาตออกไปรอผลการลงมตินอกหอ้งประชุม 
เพื่อใหท้า่นผูถื้อหุน้จะไดพ้ิจารณา และแสดงความเห็นกนัไดอ้ยา่งเต็มที่ 
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ประธานกรรมการสรรหาฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงันี ้

นางสาวภคินี สขุอดุม อาสาพิทกัษ์สทิธิผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ไดแ้สดงความเห็น 
ไม่เห็นดว้ยกรณีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 2 ท่าน คือ นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน เป็นกรรมการอิสระมาแลว้ 17 ปี ซึ่งหาก
ไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้สู่ต  าแหน่ง และอยู่ครบวาระจะมีอายุการด ารงต าแหน่ง 20 ปี และนางสาวสธีุรา ศรีไพบูลย ์เป็น
กรรมการอิสระมาแลว้ 12 ปี ซึง่หากไดร้บัการแตง่ตัง้กลบัเขา้สูต่  าแหนง่ และอยูค่รบวาระจะมีอายกุารด ารงต าแหนง่ 15 ปี 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลา่วขอบคณุส าหรบัความเห็น และชีแ้จงเพิ่มเติม 
กลา่วคือ คณุสธีุรา ศรีไพบลูย ์นอกจากเป็นกรรมการของบริษัทแลว้ ยงัเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่มีประสบการณ ์และอยูใ่นธุรกิจของธนาคารมากกวา่ 40 ปี หากดโูครงสรา้งรายไดข้องบรษัิท มากกวา่ 40% 
มาจากสถาบนัการเงิน เพราะฉะนัน้เรือ่งความรู ้การพฒันาธุรกิจ และการใหค้วามเห็นจากบคุคลภายนอกที่เป็นอิสระ คณุสธีุรา 
ช่วยใหค้วามเห็น และการสนบัสนนุที่ดี และเป็นประโยชนต์่อบริษัท ซึ่งการหากรรมการประเภทนีเ้ขา้มาช่วยเหลือบริษัทใน
มมุมองที่เป็นกรรมการอิสระคอ่นขา้งยาก จึงมีความจ าเป็นท่ีบรษัิทยงัตอ้งมีคณุสธีุราเป็นกรรมการอิสระ สว่นคณุมานิดา เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมาย และไดร้บัเชิญจากตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อบรรยายเก่ียวกับกฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่น ๆ 
มากมาย และในสถานการณท์ี่ พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลก าลงัอยู่ในช่วงจะบงัคบัใช ้คุณมานิดา จึงมีประโยชนก์ับ
บรษัิท และช่วยใหบ้รษัิทซึง่เป็นธุรกิจเฉพาะไดด้  าเนินการทางธุรกิจอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอกรรมการอิสระ
ทัง้สองทา่น เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

 

นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดใ้หค้วามเห็นเพ่ิมเติม กลา่วคือ ในปัจจุบนัเทคโนโลยี
ตา่ง ๆ ไดร้บัการพฒันาและเปลีย่นแปลงไปมาก ประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถ จึงเป็นสิง่ที่ส  าคญั หากมองเพียงอายงุาน
มากกว่าประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่น่ากังวล ซึ่งการเสนอแต่งตัง้กรรมการทัง้สองท่านนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณา
กลั่นกรองอยา่งถ่ีถว้นแลว้ 

 

มติที่ประชุม: ที่ประชุม จึงมีมติอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและกรรมการที่
แตง่ตัง้ใหมเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิท โดยผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี ้

5.1 นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์  
เห็นดว้ย  605,174,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

5.2  นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน 

เห็นดว้ย  605,173,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย   1,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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5.3 นางสาวสธีุรา ศรไีพบลูย ์  

เห็นดว้ย  605,173,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย   1,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

5.4 นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช  
เห็นดว้ย  605,174,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

5.5 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหมจ่ านวน 1 ทา่น คือ นายปัง เทียง ฮวี 
เห็นดว้ย  605,174,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

เมื่อประธานฯ และกรรมการที่ออกจากหอ้งประชุมได้กลบัเขา้หอ้งประชุมแลว้ ประธานกรรมการสรรหาฯ สรุป
รายงานว่า “ผลการลงมติในวาระนี ้ที่ประชุมไดม้ีมติเลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ และใหด้  ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามต าแหน่งเดิมทุกท่าน รวมทัง้ไดอ้นมุตัิแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่อีก 1 
ทา่น ตามที่เสนอ”  

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

ประธานฯ เชิญนายอนนัต ์ตังทัตสวสัดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูชี้แ้จง
รายละเอียด 

ประธานกรรมการสรรหาฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนีข้อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแยกเป็น 2 เรื่อง คือ 1) การอนมุตัิ
จ่ายเงินโบนสัใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชี 2562 และ 2) การอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ส าหรบัปี 2563 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาจากหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและการ
ท างานของกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่ผา่นมา ปรากฏผลดงันี ้ 

ผลการด าเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2561 

(ประจ าปี) 

ปี 2562 

(ประจ าปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

รายไดร้วม (บาท) 487,485,409 538,120,366 10.39 

ก าไรสทุธิ (บาท) 104,086,815 143,911,631 38.26 
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ผลการด าเนินงาน 

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2561 

(ประจ าปี) 

ปี 2562 

(ประจ าปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

รอ้ยละ 

รายไดร้วม (บาท) 424,729,292 470,459,702 10.77 

ก าไรสทุธิ (บาท) 101,636,945 140,633,484 38.37 
 

6.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินโบนสัใหแ้ก่ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และ 
กรรมการบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชี 2562 ตามรายละเอียด ดงันี ้

ล าดบั                      ช่ือ ต าแหนง่ 
ปีบญัชี 2561 

(บาท) 
ปีบญัชี 2562 

(บาท) 
1 นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 400,000 500,000 
2 นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 400,000 500,000 
3 นายประยรู รตันไชยานนท ์ กรรมการ  160,000 200,000 
4 ดร.วิวสนั เตยีว ยอง เพ็ง กรรมการ 160,000 200,000 
5 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

160,000 200,000 

6 นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

160,000 200,000 

7 นางสาวสธีุรา ศรไีพบลูย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

160,000 200,000 

8 ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

160,000 200,000 

  รวมเป็นเงิน 1,760,000 2,200,000 
    

 

ทัง้นี ้นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และ นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล ขอสละสทิธิในการรบัโบนสัในฐานะกรรมการ 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

 มติที่ประชุม:  ทีป่ระชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 อนมุตัิจ่ายเงินโบนสัใหแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท 
ส าหรบัรอบปีบญัชี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอดงักลา่วขา้งตน้ 
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เห็นดว้ย  536,527,489 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 88.6566 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 68,647,400 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 11.3434 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียซึ่งเขา้ร่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ (เงินโบนสั) มีจ านวน 68,647,400 หุน้ 

6.2 ขอเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตักิ  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2563 เป็นดงันี ้

ล าดบั                      ช่ือ ต าแหนง่ ปี 2562  
(บาท/เดือน) 

ปี 2563  
(บาท/เดือน) 

1 นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการ 

299,250 314,213 

2 นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ  
และประธานกรรมการบรหิาร 

298,012 313,177 

3 นายประยรู  รตันไชยานนท ์ กรรมการ 25,000 25,000 
4 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 58,500 58,500 
5 นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

6 นางสาวสธีุรา  ศรไีพบลูย ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

7 ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

8 นาย ปัง เทียง ฮวี* กรรมการ - 25,000 
*กรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ใหมใ่นวาระท่ี 5 

- คา่เบีย้ประชมุส าหรบัคณะกรรมการบรษัิทท่ีมาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้)        5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุส าหรบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ที่มาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้)                 5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุส าหรบัคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ที่มาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้)                     5,000 บาท 
-  สทิธิประโยชนอ์ื่นใดที่มอบใหก้รรมการ              ไมม่ี 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน 
แตม่ีคา่เบีย้ประชมุส าหรบักรรมการท่ีมาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้) 

- นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และนายชยัพร เกียรตินนัทวิมล เสนอที่จะไมร่บัคา่เบีย้ประชมุกรรมการบรรษัทภิบาล 
- ทัง้นี ้ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง, นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล เสนอที่จะไม่รบั
คา่ตอบแทนจากการด ารงต าแหนง่กรรมการ 
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- การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการไดผ้า่นการพิจาณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
ไดพ้ิจารณาจากภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา รายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาดว้ย ล าดบัท่ี 2 หนา้ 47 - 48 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม: ทีป่ระชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบั
ปี 2563 ตามรายละเอียด ที่เสนอดงักลา่วขา้งตน้  

เห็นดว้ย  537,991,289 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 88.8985 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 67,183,600 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 11.1015 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียซึ ่งเขา้ร ่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมตัิก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2563 มีจ านวน 67,183,600 หุน้ 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2563 

ประธานฯ เชิญนายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาในเรือ่งคา่สอบบญัชี และคณุสมบตัิในการตรวจสอบเห็นวา่ บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชี
ที่มีประสบการณ์ และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป อีกทัง้มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิ
แตง่ตัง้ใหผู้ส้อบบญัชี นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ        
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4377 และ /หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4799                               
แหง่บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ดงันี ้

รายการ 
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
จากปี 2562 

2562 2563 % 
คา่สอบบญัชี  1,000,000 1,000,000 - 
คา่บรกิารอื่น* 240,000 240,000 - 

ยอดรวม 1,240,000 1,240,000 - 
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หมายเหต ุ
- *คา่บรกิารอื่น ประกอบดว้ย คา่สอบทานบตัรสง่เสรมิการลงทนุ และคา่สอบทานรายงานประจ าปี  
-   คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ตามที่ไดจ้่ายจรงิ 

นอกจากนี ้บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยของบริษัทดว้ย คือ บรษัิท ดี แอนด ์บ ี
(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ากัด 

ทัง้นี ้บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และผูส้อบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผู้ ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรบัปี 
2563 ตามที่เสนอ  

เห็นดว้ย  605,174,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที ่8 พิจำรณำเร่ืองอืน่ ๆ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม ดงันี ้

(1) นางสาวสมหญิง ผลประสทิธ์ิ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม จากสถานการณ ์COVID – 19 มีผลกระทบ
ดา้นบวก หรอืลบอยา่งไรกบับรษัิท และคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร มีแนวทางในการบริหารจดัการอย่างไรใหผ้ลประกอบการของ
บรษัิทเป็นไปดว้ยดี 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซกัถามว่า COVID – 19 จะกระทบใน
รูปแบบการท างานในจุดเริ่มตน้ เนื่องจาก COVID เป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อน ทางบริษัทจึงมีมาตรการที่จะป้องกัน ดูแล
พนกังาน พนกังานบางส่วนจ าเป็นตอ้งท างานจากที่บา้น (Work from home) และบางสว่นที่จ  าเป็นตอ้งบริการลกูคา้ก็ให้
ท างานท่ีบรษัิท โดยมีมาตรการการรกัษาระยะหา่งทางสงัคม (Social Distansing) การวดัอณุหภมูิ การใสห่นา้กาก เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างปกติโดยไม่ถูกกระทบ ซึ่งบริษัทไม่มีสินคา้ มีแต่พนกังานซึ่งเป็นบุคลากรที่คอยใหบ้ริการ
ลกูคา้ ถา้ไมม่ีบคุลากรที่ใหบ้ริการลกูคา้ บริษัทก็จะไม่มีรายได ้เรื่องของการดแูลบคุลากรบริษัทอาศยัระเบียบ ขอ้แนะน าของ
ทางราชการ รวมถึงความเครง่ครดัในการปฏิบตัิของภายในเอง ท าใหก้ารบรกิารลกูคา้สามารถท าไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง ไมต่ิดขดั 
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สว่นธุรกิจที่กระทบกบัลกูคา้หรอืไม่นัน้ ขอเรยีนวา่กระทบกบัลกูคา้ ท าใหธุ้รกิจชะงกั รูปแบบการใชข้อ้มลูนอ้ยลง 
แตใ่นอีกมมุหนึง่ ยิ่งสถานการณไ์ม่ดี ยิ่งคา้ขายกบัใครยิ่งตอ้งอาศยัความมั่นคงปลอดภยั จึงตอ้งเช็คขอ้มลูบอ่ยขึน้ปอ้งกนัความ
ผิดพลาด ธุรกิจสว่นนีจ้ึงโตขึน้  

โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิท เนื่องจากขึน้อยูก่บัสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินที่เป็นลกูคา้มีการตอ่สญัญาระยะยาว 
ซึง่มีสดัสว่นรายได ้40 – 50% และบรษัิทเขา้ลงทนุในบรษัิทขอ้มลูเครดิตแหง่ชาติ ไดร้บัปันผลที่ดีต่อเนื่อง เช่นนีร้ายไดจ้ึงไม่ถกู
กระทบ ส่วนลกูคา้รายเล็ก บริษัทเก็บเงินก่อนใหบ้ริการจึงไม่มีหนีเ้สีย และสุดทา้ยโครงการของหน่วยงานรฐั หรือสถาบัน
การเงินท่ีซือ้เป็น Project เนื่องจากธนาคารมีการปรบัเปลีย่นเรือ่งกลยทุธ ์มีความตอ้งการใชเ้ครื่องมือใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทสามารถ
จดัท าใหไ้ด ้จึงมีการเซ็นสญัญาตอ่เนื่องทกุปี สถานการณ ์COVID ไม่ไดส้ง่กระทบในระยะยาว เพียงแต่ท าใหก้ารด าเนินการชา้ลง 
แตก่ารเติบโตยงัคงกา้วหนา้ 

(2) นายธวชัชยั เทียนบญุสง่ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม อยากทราบวา่ในอนาคตบรษัิทมมีมุมองในการ
รกัษาความสามารถในการแขง่ขนักบัธนาคาร หรอืบรษัิทอื่น ๆ ที่มีความพรอ้ม ความสามารถในการท าธุรกิจเช่นเดียวกบับรษัิท
ไดอ้ยา่งไร และบรษัิท เพียร ์พาวเวอร ์จ ากดั และบรษัิท อีคารท์สตดูิโอ จ ากดั ที่บรษัิทเขา้ไปลงทนุเป็นอย่างไรบา้ง 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซกัถามว่า ประเด็นที่หนึ่ง ธุรกิจในอนาคต
จะเขา้สูโ่ลกของ AI, Big Data, Analytics เช่นนีย้่อมท าใหบ้ริษัทมีคณุค่ามากขึน้ เพราะว่ามมุมองจากภายนอกที่มองบริษัท
เห็นเราเป็นผูน้  าทางดา้นนี ้ท าใหม้ีโอกาส เช่น หากหนว่ยงานรฐัตอ้งการท า Big Data ก็คิดถึงบรษัิท ใหบ้ริษัทแนะน า หรือออก
ความเห็น เป็นตน้ ยิ่งท าใหเ้กิดธุรกิจและโอกาสใหม่มากขึน้  

ประเด็นที่สอง หากถามว่ามีใครที่จะมีความสามารถมาแข่งขันกับบริษัทไหม ขอเรียนว่ามีคนสนใจมาก แต่
เนื่องจากบรษัิทมีประสบการณม์ากกวา่ 20 ปี และมีการพฒันาภายในมาอยา่งตอ่เนื่อง มีทีมที่ดแูลเฉพาะในการท าหนา้ที่ต่าง ๆ 
ท าใหน้ าหนา้รายอื่นหลายกา้ว และบรษัิทมีกลยทุธโ์ดยการเนน้เติบโตไปกบัลกูคา้ ดคูวามตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั และหา
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทางหนึ่งในการพฒันาคือการร่วมลงทุนในบริษัท Start up ที่มีความรูค้วามสามารถ
ดา้นเทคโนโลยี โดยบริษัทจะเขา้ไปช่วยเสริมในสว่นที่ขาด  เช่น การบริหาร หรือ Data เป็นตน้ ปัจจุบนับริษัทที่ร่วมลงทนุมี 
จ านวน 3 บรษัิท คือ 

1. บรษัิท เพียร ์พาวเวอร ์จ ากดั บรษัิทลงทนุ 10% ปัจจบุนัไดร้บั license จาก กลต. ในการด าเนินการ P2P แลว้ 
ธุรกิจเติบโตแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ผลก าไรยงัตอ้งใชเ้วลา 

2. บริษัท อีคารท์สตดูิโอ จ ากดั ปัจจุบนับริษัทลงทนุประมาณ 15 - 16% ท าแผนที่ และบริหารแผนที่ ซึ่งใน
เวลานีม้ีบรษัิทยอ่ยในการท าธุรกิจตา่ง ๆ ดว้ย ซึง่ยงัคงเป็นธุรกิจใหม ่และใชเ้วลาในการด าเนินงาน อยู่ในช่วงที่ตอ้งปรบัตวั ซึ่ง
ในปัจจุบนั บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) เขา้รว่มถือหุน้ 10% และบริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ก าลงัจะ
รว่มลงทนุ 10% โดยจะน าระบบแผนที่ไปใชใ้นการใหบ้ริการประกนั ซึ่งถือว่าอีคารท์สตดูิโอ ยงัมีโปรไฟลท์ี่ดี แต่การท าก าไร 
และเรือ่งปันผล ยงัคงตอ้งใชเ้วลาแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

3. บรษัิท ครเีดน เอเชีย จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทที่เพิ่งรว่มลงทนุจ านวน 10% ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้รกิารการ
ยืนยนัตวัตน (eKYC) การใหบ้รกิารลายเซ็นออนไลน ์(eSignature) และอยูใ่นจดุเริม่ตน้ของการคน้ควา้ และทดลองท า Credit 
Rating หรอื Credit Score ยงัคงตอ้งใชเ้วลา 
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ดงัที่กลา่วมาทัง้หมดขา้งตน้ บรษัิทจะเติบโตโดย 1) การคน้ควา้ และพฒันาจากภายใน และ 2) ลงทนุในบริษัท 
Start up ที่ในอนาคตอาจเป็นคูแ่ขง่ใหเ้ป็นพนัธมิตร ซึง่หากอนาคตมีบรษัิท Start up ที่นา่สนใจก็จะรว่มลงทนุเพิ่มเติม 

(3) นายเฉลมิเดช ลวีงศเ์จรญิ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม ในประเทศจีนมีเทรนด ์Three One Zero เป็น
สโลแกนทาง financial คือ Three ใชเ้วลา 3 นาทีในการกรอกขอ้มลู One ใชเ้วลาหนึ่งนาทีในการอนมุตัิ และ Zero คือ Zero 
Human Operation ซึง่จะเป็นอนาคตของการเงินในการปลอ่ยกูข้อง Fintech หากเทรนดน์ีม้า บริษัทจะอยู่สว่นไหน และระยะ
หลงั ๆ หุน้ของอเมรกิาใน Sector ที่มาแรง PE ขึน้สงูจะเป็น Sector Software อยากทราบวา่หุน้ของบรษัิทจะเป็นอยา่งไร 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ Three One Zero บรษัิทท าตัง้แต่
วนัแรกที่เริม่ท าธุรกิจ คือ จากกระดาษที่ตอ้งไปคน้ท่ีกระทรวงพาณิชย ์บริษัทมาคน้ควา้ วิเคราะหเ์ป็น Digital format ท าใหท้กุ
คนสามารถบรโิภคขอ้มลูไดโ้ดยปลายนิว้ สว่น Zero คือ Zero Human Operation อาจยงัท าไมไ่ด ้100% เนื่องจากอาจมีความ
ผิดพลาด Human error เช่นคนกรอกขอ้มลูผิด เป็นตน้  

วนันีใ้นตลาด B2B บริษัทค่อนขา้งใหบ้ริการครอบคลมุประมาณ 75% ในอนาคตบริษัทยงัคงเป็นผูน้  าทางดา้น 
Big Data, Analytics และยงัคงพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการทดลองตลาดในตา่งประเทศ ซึง่ปัจจบุนัมีการลงทนุท่ีเวียดนาม 
และหากอนาคตมีโอกาสในประเทศอื่น ก็จะไปโดยใช ้knowhow knowledge ที่บรษัิทมี 

(4) นางสาวดวงแข เลาหะกุลธรรม ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม การท า Digital Lending ที่มีลกัษณะ
เป็น Super Application ซึ่งมีความสามารถในการเก็บขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู SMEs ต่าง ๆ จะกระทบกบัเครดิตบโูรหรือไม ่
รวมถึงบรษัิทมีแนวทางในการวางกลยทุธอ์ยา่งไร 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ กรณีเครดิตบโูร เป็นการน าขอ้มลู
มาประมวลผล และ predict ไปข้างหนา้ ซึ่งธนาคารใช้บริการเป็นระยะเวลานาน เครดิตบูโรจึงไม่สามารถถูก Replace 
เนื่องจาก เครดิตบโูรเป็น Universal Data เกือบทกุธนาคารตอ้งเป็นสมาชิก และตอ้ง Contribute Data ซึ่งเป็น Data ที่เป็นมหภาค
ของประเทศ และใชเ้ป็นขอ้มลูหลกัในการพิจารณาสินเช่ือดว้ย Engines ที่สรา้งใหไ้ดเ้ห็นทัง้รูปแบบรายงาน และ Score เป็น 
Engines ที่ Powerful 

ในปัจจบุนับรษัิทพยายามจะเขา้สู ่Powerful Engines ที่ทกุคนปฏิเสธไม่ได ้โดยการพฒันาระบบ Matchlink แปลง
พฤติกรรมการใชง้านเป็น Social Score และเก็บ Data ทัง้ B2B และ B2C เพื่อใชใ้นการพฒันา Product ในอนาคตตอ่ไป 

(5) นายเฉลิมเดช ลีวงศเ์จริญ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง กล่าวชมบริษัทที่ไดร้บัไดค้ดัเลือกใหเ้ขา้อยู่ในท าเนียบ 
“บรษัิทวิถียั่งยืนที่นา่ลงทนุ” หรอื ESG Emerging List และมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมวา่ 4 – 5 ปีที่ผา่นมา บรษัิทมีรายไดเ้ติบโตอยา่งชดัเจน 
ซึง่บรษัิทอธิบายวา่เกิดจากการขายบรกิารที่มากขึน้ จึงอยากใหช้่วยอธิบายวา่การขายไดม้ากขึน้ ลกูคา้ใชบ้รกิารมากขึน้อยา่งไร 

นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร และเลขานกุารบริษัท ตอบขอ้ซกัถามว่า บริษัทได้
ท าแผนการเติบโตไวเ้มื่อประมาณ 5 ปีที่แลว้ มีการปรบักลยุทธ์หลายเรื่อง ในเรื่องการใหบ้ริการขอ้มูลหลกั ลกูคา้รายใหญ่มี      
เทรนดก์ารใชข้อ้มลูมากขึน้ มีการมองหาอะไรที่เป็น Data มากขึน้ บริษัทมี Data as a Service ใหร้ะบบสื่อสารกนัเองและดึง
ขอ้มลู ท าใหก้าร Consume Data ท าไดง้่ายไมจ่ าเป็นตอ้งใชค้น ซึง่เทรนดน์ีท้ี่ตา่งประเทศมีการใชง้านจ านวนมาก ประเทศไทย
อยู่ในช่วงเริ่มตน้เป็นเทรนดท์ี่ท  าใหม้ีการใชข้อ้มลูมากขึน้ สว่นการเติบโตในสว่นของสถาบนัการเงิน เกิดจากสถาบนัการเงิน

https://dict.longdo.com/search/predict


 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 วนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 
ของ บรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จ ากดั (มหาชน) หนา้ที ่16/17 

ใหม ่ๆ ที่มาใชบ้รกิาร และมีความตอ้งการบรกิารรูปแบบอื่นมากขึน้ โดยใหบ้รษัิทพฒันาระบบเพิ่มเติม และแปลงเป็น Engines 
เพือ่ Support ให ้Process Digital Lending ครบถว้นมากขึน้  

การเติบโตในอนาคต บรษัิทจะพฒันา Data ใหเ้ป็น Platform เป็น Analytics as a Service เช่น Corpus ที่บริษัท
ก าลงัพฒันาภายใต้ช่ือ Corpus X จะใช ้Analytics Engines ที่มีความรูค้วามสามารถมาใหบ้ริการมากขึน้ และในอนาคต 
Platform ที่ช่ือ Matchlink บริษัทพฒันาโดยการน า Engines ที่มีในการสรา้ง เพื่อใหเ้กิด transaction เขา้มาใน Platform ให้
เป็น Alternative Data ซึง่เป็นแนวที่จะพฒันาตอ่ไปในอีก 3 – 5 ปีขา้งหนา้ 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซักถามเพิ่มเติมว่า ในอดีตขอ้มูลเป็นอาวุธ
หลกัของบรษัิท ปัจจบุนัขอ้มลูสามารถซือ้ที่ไหนก็ได ้คน้หาฟรก็ีได ้สดุทา้ยสิง่ที่เราตอ้งสรา้งความแตกต่าง คือ Analytics, Social 
Platform ซึง่เป็นสิง่ที่บรษัิทจะพฒันาตอ่ไป 

(6) นายฐกรู เวชพาณิชย ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สง่ผล
กระทบอะไรกบัธุรกิจในอนาคตของบรษัิทบา้ง 

นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช กรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามว่า บริษัทมีการเตรียมตวัเป็นระยะเวลา
กว่า 1 ปี มีการว่าจา้งที่ปรกึษาทางกฎหมายเพื่อด าเนินการเรื่องนีโ้ดยเฉพาะ ลงรายละเอียดในราย Product ของบริษัท ซึ่ง
บรษัิทมีการศกึษา และเตรยีมการมาตัง้แต ่GDPR บงัคบัใช ้

นายสราวธุ ไกรลาสศิริ ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั ตอบขอ้ซกัถามเพิ่มเติมว่า 
กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทใหค้วามส าคญักบักฎหมายฉบบันีเ้ป็นอย่างมาก มีการเตรียมความพรอ้ม โดยการแต่งตัง้
เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เริม่ตรวจสอบการรบัขอ้มลู การเก็บขอ้มลู ตลอดจนการใหบ้ริการขอ้มลู ทัง้หมดอยู่ภายใต้
กฎหมายทัง้ของประเทศไทย และ GDPR  ซึง่ขอ้มลูหลกัที่บรษัิทใหบ้รกิารจะเป็นขอ้มลูนิติบคุคล ขอ้มลูบริษัท จะมีแค่บางสว่น
ที่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่ไดท้  าการศกึษา และมีมาตรการในการคุม้ครองขอ้มลู และความเสีย่งตา่ง ๆ 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามเพิ่มเติมวา่ บรษัิทโชคดีที่เป็นคูค่า้กบั
บริษัทในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใตก้ฎหมาย และกติกาต่าง ๆ ดา้นนีต้ัง้แต่ตน้ และอีกขอ้หนึ่งคือ บริษัทมีกรรมการที่เป็นนัก
กฎหมาย คือ ทา่นประธานฯ และคณุมานิดา ท่ีมีความรูค้วามสามารถ รวมถึงจา้งที่ปรกึษากฎหมาย เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าจะ
ด าเนินการภายใตก้ฎหมาย 

นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถามเพิ่มเติมว่า บริษัทใหค้วามส าคญัในเรื่องนีอ้ย่างมาก 
เพราะธุรกิจของบรษัิทเป็นธุรกิจพิเศษ ทีมกฎหมายจึงตอ้งศกึษาและเตรยีมการอยา่งดี ขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นมั่นใจ 
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุ และกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16:00 น. 
 

 
(ลงช่ือ) _____________________________ ประธานท่ีประชมุ 

     (นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ)์ 
         ประธานกรรมการบรษัิท 
 
 

 
 

(ลงช่ือ) _____________________________ กรรมการ และเลขานกุารบรษัิท 

      (นายชยัพร เกียรตินนัทวมิล) 
        ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิาร 
 

 

 

(ลงช่ือ) _____________________________ ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

      (นางสาวสพุชัญา ปานแสง) 
        ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท 

 

 

-นายบรรยงค ์ลิม้ประยูรวงศ-์ 
 

-นายชยัพร เกียรตนินัทวมิล- 
 

-นางสาวสพุชัญา ปานแสง- 
 


