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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

วันที่ 31 มีนำคม 2565 

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

กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเอง จ านวน 30 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 128,341,917 หุ้น คิดเป็น 20.82% 
ผู้ รับมอบฉนัทะ จ านวน 168 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 488,153,782                       หุ้น คิดเป็น 79.18% 
รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ จ านวน 198 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 616,495,699 หุ้น  

จ านวนผู้ ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 75.14 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 820,505,500 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชุม ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 38 ที่ก าหนดว่า ต้องมีผู้ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน  
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 

นายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล เลขานกุารบริษัท 
และนางสาวสพุชัญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่ด าเนินการประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 

  ประธำนฯ กล่ำวเปิดประชุมเวลำ 14:00 น.และมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรชีแ้จงรำยละเอยีดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ทราบ ดงันี ้

1. การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่   
11 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 

2. บริษัทมีกรรมการรวม 11 คน มาเข้าร่วมประชมุ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ดงันี ้

(1) นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
(2) นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
(3)  นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
(4) นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
(5) นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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(6) นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ 
(7) นางสาวชไมพร  อภิกลุวณิช กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล  
  ผู้จดัการใหญ่ 
(8) นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ กรรมการ 
  ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร 

Chief Experience Officer (CXO) 
(9) นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล 
  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และเลขานกุารบริษัท 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ  
(1) นางสาวปาริศรา จตรุพิธเจริญ  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 
(2) นางสาวอินทิรา อินทรัุตนา  ผู้อ านวยการฝ่ายข้อมลู 
(3) นางสาวอธิตา วรพนัธ์ โตวนั  Chief Commercial Officer 
(4) นายการุณย์ น่ิมเสนาะ  System & Data Processing Assistant General Manager 

ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั ที่เข้าร่วมประชมุ  
(1) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง  
(2) นายณทัพงศ์ อทุมุพนัธ์  

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
(1) นายสราวธุ ไกรลาสศิริ ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

3.  เพื่อเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
เสนอเร่ือง การก าหนดคุณสมบัติของผู้มี สิทธิเสนอ รวมทัง้แบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
ระหว่างวันที่ 1 -  31 ธันวาคม 2564 โดยได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่เมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 

4.  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 บริษัทได้ด าเนินการจัด
สถานทีป่ระชมุให้เป็นไปตาม “ค าแนะน า การป้องกนัควบคมุโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส าหรับการจดัประชมุ สมัมนา 
หรือกิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกัน” ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ อย่างเคร่งครัด โดยจ ากดัจ านวนคนที่จะเข้า
ห้องประชมุหลกั และขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ประชมุ 

5. บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิในความเป็นส่วนตวั และการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ บริษัทจะขอเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล รวมถึงการใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล จึงขอเรียนให้ท่าน
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดอ่านรายละเอียดและสิทธิของท่านด้วย 
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6.  วิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระ 
6.1 บริษัทได้ใช้ระบบการลงทะเบียน และการนบัคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ

บตัรส าหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลกัษณะกระดาษปรุสีขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ 
ส่วนในวาระที่ 6 เป็นการแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ จะเป็นการลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการแยกเป็นรายบุคคล โดยบตัร
ลงคะแนนเสียงจะระบชุื่อผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง  

6.2 การออกเสียงลงมติแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงมติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งการออกเสียงลงมติ
เป็นบางส่วนไม่ได้ (เว้นแต่การออกเสียงลงมติของคสัโตเดียน) 

6.3 ผู้ รับมอบฉนัทะ ตามการมอบฉนัทะ แบบ ข. และแบบ ค.ที่ผู้มอบฉนัทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผู้ รับมอบ
ฉนัทะจะไม่ได้รับบตัรลงคะแนน 

6.4 เมื่อประธานขอมติที่ประชมุในวาระใดให้ผู้ ถือหุ้นท าเคร่ืองหมาย ( หรือ ) ในช่องคะแนนเสียง พร้อม
ลงชื่อ และหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบตัรลงคะแนน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง เท่านัน้ ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ผู้ ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ 

7.  วิธีการนบัคะแนน 
7.1  กรณีที่ไม่มีผู้ ถือหุ้  นคดัค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชมุเห็นด้วย 
7.2  ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตาม

หนงัสือมอบฉนัทะ ไม่ว่าผู้ รับมอบฉนัทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชมุก็ตาม 
7.3 ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยงัไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้ รับมอบ

ฉนัทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชมุก็ตาม  
7.4 ผู้ ถือหุ้นซึง่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชมุให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย 
7.5  เมื่อประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนแล้ว บตัรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นบัคะแนนภายหลงัการประกาศปิด จะถือว่า

เป็นบตัรที่เห็นด้วยเท่านัน้ 

8.  การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม 
8.1 ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอให้แจ้ง

ความประสงค์โดยยกมือ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ให้เดินมายงัจดุตัง้ไมค์ที่ทางบริษัทจดัเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ – นามสกลุ 
และแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นชื่อใด เพื่อประโยชน์ในการบนัทึกรายงานการประชมุ แล้วจึงเสนอ
ความคิดเห็นหรือค าถาม 

8.2  การเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอความร่วมมือทุกท่านให้เสนอโดยกระชับ และตรงประเด็น เฉพาะใน
ระเบียบวาระเท่านัน้ ค าถามหรือการเสนอความเห็นอื่นขอให้น าเสนอในระเบียบวาระสดุท้าย โดยประธานฯ ท่ีประชมุจะพิจารณา
ด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก าหนด ตามความเหมาะสม โดยถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัท 

9.  เมื่อปิดประชมุแล้ว ขอให้ทกุท่านส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ให้กบัเจ้าหน้าที่ด้วย 
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ประธำนฯ ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี ้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียด 
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้รายงานว่า บริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุ

เมื่อ 30 มีนาคม 2564 ให้ท่านผู้ ถือหุ้น ทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 (หน้า 10 - 26) 
โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ และเผยแพร่
รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้อง ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด 
จึงขอเสนอให้ที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ  

เห็นด้วย  614,860,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7324 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   1,650,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2676 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพิ่มเติมว่ำ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นตัง้แต่ครัง้หน้ำเป็นต้นไป จะไม่มีกำร
ก ำหนดวำระพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทัง้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวผ่ำนระบบ
เผยแพร่สำรสนเทศ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตำมข้อบังคับตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำร
ปฏิบัติกำรใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือแสดงควำมเหน็มำยังฝ่ำย
เลขำนุกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียด 
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จดัการใหญ่ ได้ชีแ้จงโดยเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี

บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สรุปได้ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 

(ตามงบการเงินรวม) 

หน่วย : บาท 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ร้อยละ 
ปี 2563 

(ประจ าปี) 

ปี 2564 

(ประจ าปี) 

รายได้รวม 626,204,949 650,485,223 3.88 

ก าไรสทุธิ 178,496,940 233,210,657 30.65 
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ผลการด าเนินงาน 

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

หน่วย : บาท 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ร้อยละ 
ปี 2563 

(ประจ าปี) 

ปี 2564 

(ประจ าปี) 

รายได้รวม 566,681,780 576,187,341 1.68 

ก าไรสทุธิ 184,002,241 225,614,780 22.62 

รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทปรากฏตามแบบ 56 – 1 One Report ประจ าปี 2564 

นโยบำยต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท 

นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช กรรมการ และผู้จดัการใหญ่ ได้รายงานข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริต และคอร์รัปชนัว่า 
บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ และมีการก าหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลมุถึง
การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้กระบวนการในจดัการกับเร่ืองที่ถกูร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็น
ธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเก่ียวกับเร่ือง
ดงักล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกนัฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้จดัฝึกอบรมพนกังานให้เห็นความส าคญัและมีจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ที่ประชุมรับทรำบ    รายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2564 และนโยบาย
ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชนัของบริษัท 

วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

ประธานฯ เชิญ นางสาวปาริศรา จตรุพิธเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงรายละเอียด 

นางสาวปาริศรา จตุรพิธเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ชีแ้จงโดยน าเสนอข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดงันี ้

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
ตามข้อมลูที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 

เท่ากับ 1,045.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 45.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 4.54 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วนัสิน้ปีที่
ผ่านมา (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) สาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้ ได้แก่ การเพิ่มขึน้ของเงินฝากประจ าประเภท 6 เดือนพนัธบตัร
รัฐบาล และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
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หนีสิ้นรวมเท่ากับ 287.43 ล้านบาท ลดลง 2.15 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.74 เมื่อเทียบกับหนีสิ้นรวม ณ วนั
สิน้ปีก่อน (วนัที ่31 ธันวาคม 2563) สาเหตหุลกัของการลดลง ได้แก่ การช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และค่าสิทธิ
ประโยชน์ค้างจ่าย เป็นต้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 758.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้เท่ากบั 47.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
คิดเป็นร้อยละ 6.69 เมื่อเทียบกบัส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัสิน้ปีก่อน (วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) สาเหตขุองการเพิ่มขึน้เกดิจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีเติบโตขึน้อย่างสม ่าเสมอ 

สรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
อตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีสิ้นหมนุเวียน ณ วนัสิน้ปี 2564 คิดเป็น 2.55 เท่า ในขณะที่อตัราส่วนหนีสิ้นต่อ

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัสิน้ปี 2564 คิดเป็น 0.38 เท่า และมีมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น ณ วนัสิน้ปี 2564 เท่ากบั 0.92 บาทต่อหุ้น 

สรุปข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปี 2564 
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเป็นเงิน 650.49 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นเงิน 24.28 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 3.88 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้บริการ
ข้อมลู ในขณะท่ีก าไรหลงัหกัภาษีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2564 เท่ากบั 233.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้คิดเป็นเงิน 54.71 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 30.65 เมื่อเทียบกบัก าไรหลงัหกัภาษีของบริษัท และบริษัทย่อยในปีที่แล้ว 

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราส่วนก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 63.36 เพิ่มขึน้จากปี 2563 ซึ่งมีอตัราส่วนก าไร
ขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 57.47 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับโครงการใหญ่ (One – off 
projects) อตัราส่วนก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 35.85 และอตัราส่วนก าไรต่อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 0.28 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมแต่อย่างใด 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงันี ้

เห็นด้วย  616,510,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 4 รับทรำบกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการและผู้จัดการใหญ่  ชีแ้จงสรุปได้ดังนี ้ 

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2564) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลส าหรับ
รอบ 6 เดือน ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.085 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทนุ 0.025 บาท/หุ้นรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 90.26 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 74.67% ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมส าหรับงวด 
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6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 โดยก าหนด วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวนัที่ 19 สิงหาคม 2564 
และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 3 กนัยายน 2564 

 (2) การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 ได้มีมติตัง้
ทุนส ารองจากการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทนุ
จดทะเบียน ซึง่ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ที่ประชุมรับทรำบ   การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลแก่   
ผู้ถือหุ้น ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 พร้อมก ำหนดวันเพื่อสิทธิในกำรรับ
เงนิปันผล 

 ประธานฯ เชิญนางสาวปาริศรา จตรุพิธเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงรายละเอียด 

 นางสาวปาริศรา จตรุพิธเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
(1) จากผลประกอบการรายปี รอบปีบญัชี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิรวมหลงัหกัภาษี

เท่ากบั 233.21 ล้านบาท ที่ประชมุคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุ้นละ 0.255 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 209.23 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 89.72 เมื่อเทียบกบัผลประกอบการประจ าปี 2564 ตามงบการเงินรวม 

โดยเมื่อวนัท่ี 3 กันยายน 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท โดยจ่ายจากก าไร
สทุธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.085 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.025 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 
บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 90.26 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบในวาระที่ 4 

ในครัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอตัราหุ้นละ 0.145 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ 
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.110 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.035 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 118.97 ล้านบาท  

โดยก าหนด วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใน
วนัศกุร์ที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2565 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัจนัทร์ที่ 18 เมษายน 2565 

การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 ได้มีมติตัง้ทุนส ารอง
จากการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2557 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทนุจดทะเบียน 
ซึง่ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องพิจารณาจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฏหมายเพิ่มเติมอีก 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น   ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ 
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 
และอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทัง้ก าหนดวนัเพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดงันี ้

เห็นด้วย  616,510,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

ประธานฯ ได้เชิญนายอนนัต์  ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด  
นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดสรุปได้ว่า ตามข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) ในปีนีม้ีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล 
4. นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
กระบวนการสรรหากรรมการ ด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องได้พิจารณาคณุสมบตัิการเป็นกรรมการที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และนโยบายการสรรหา
กรรมการ และผู้บริหารที่ก าหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดตามวาระทัง้ 4 ท่าน มี
คุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประวตัิการท างานที่โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถน าประสบการณ์ และข้อเสนอแนะมาใช้
เพือ่ให้การด าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของบริษัท  

อีกทัง้ ได้พิจารณาเห็นว่า นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ หากได้รับการเลือกตัง้ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกครัง้ 
จะมีอายกุารด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี นัน้ เป็นกรรมการท่ีมีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ได้น าความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของ
บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่ ส านักงานคณะกรรมการ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 
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ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้กรรมการที่ครบวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงด า
แหน่งกรรมการบริษัท และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทตามเดมิ
อีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

 

1. นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล 
4. นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ  กรรมการ และกรรมการบริหาร  

 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้น

ซกัถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชมุลงมติเป็นรายบคุคล 
 

 มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
และให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ตามที่เคยด ารงต าแหน่งอยู่แต่เดิม อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียด ดงันี ้
 

6.1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ ์
เห็นด้วย  616,545,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

6.2 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ 
เห็นด้วย  602,886,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.7845 
ไม่เห็นด้วย   13,659,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.2155 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 

6.3 นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล  

เห็นด้วย  615,087,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.7634 
ไม่เห็นด้วย   1,458,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2366 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

6.4 นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ 

เห็นด้วย  615,088,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7636 
ไม่เห็นด้วย   1,457,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2364 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

ประธานฯ เชิญนายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชีแ้จง 
นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดโดยสรุปว่า บริษัทได้ก าหนด

นโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยไว้อย่างชดัเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น และน าข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดงันี ้ 

ผลการด าเนินงาน 

(ตามงบการเงินรวม) 

หน่วย : บาท 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ร้อยละ 
ปี 2563 

(ประจ าปี) 

ปี 2564 

(ประจ าปี) 

รายได้รวม 626,204,949 650,485,223 3.88 

ก าไรสทุธิ 178,496,940 233,210,657 30.65 

 

ผลการด าเนินงาน 

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

หน่วย : บาท 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ร้อยละ 
ปี 2563 

(ประจ าปี) 

ปี 2564 

(ประจ าปี) 

รายได้รวม 566,681,780 576,187,341 1.68 

ก าไรสทุธิ 184,002,241 225,614,780 22.62 

 
7.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินโบนสัให้แก่ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

บริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

ล าดบั                      ชื่อ ต าแหน่ง 
ปีบญัชี 2563 

(บาท) 
ปีบญัชี 2564 

(บาท) 
1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 500,000 600,000 
2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 500,000 600,000 
3 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ 200,000 240,000 
4 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

200,000 240,000 



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
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ล าดบั                      ชื่อ ต าแหน่ง 
ปีบญัชี 2563 

(บาท) 
ปีบญัชี 2564 

(บาท) 
5 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

200,000 240,000 

6 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

200,000 240,000 

7 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

200,000 240,000 

  รวมเป็นเงิน 2,000,000 2,400,000 

ทัง้นี ้ กรรมการที่เสนอจะไม่รับเงินโบนสัจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้แก่ นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช นายชยัพร 
เกียรตินนัทวิมล นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน และนางสาวมีนา อิงคธ์เนศ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่
ประชมุลงมติ 

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอดงักล่าวข้างต้น  

เห็นด้วย  558,012,499 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.5062 
ไม่เห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ไม่มีสิทธิออกเสียง 58,533,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.4938 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ทัง้นี  ้ผู้ถือหุ้นที ่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ ่งเข้าร่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจ านวน 58,533,400 หุ้น 

7.2 ขอเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2565 เป็นดงันี ้ 

ล าดบั                      ชื่อ ต าแหน่ง ปี 2564  
(บาท/เดือน) 

ปี 2565  
(บาท/เดือน) 

1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการ 329,924 346,420 
2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 328,836 345,278 
3 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ 25,000 25,000 
4 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

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

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
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ล าดบั                      ชื่อ ต าแหน่ง ปี 2564  
(บาท/เดือน) 

ปี 2565  
(บาท/เดือน) 

6 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

7 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

ทัง้นี ้  (1)  กรรมการที่เสนอจะไม่รับค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้แก่ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช 
นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน และนางสาวมีนา อิงค์ธเนศ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือน แต่มีค่าเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ต่อครัง้) 

 ค่าเบีย้ประชมุ (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชมุ) 
คณะกรรมการบริษัท 5,000 บาท  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5,000 บาท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 5,000 บาท 

ทัง้นี ้ (1)  กรรมการบริษัทที่เสนอจะไม่รับค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน  
(2)  กรรมการบรรษัทภิบาลที่เสนอจะไม่รับค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ นางสาวชไมพร   
อภิกลุวณิช และนายชยัพร เกียรตินนัทวิมล 
(3)  สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ  ไม่มี 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณา
จากภาระหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามแบบ 56 – 1 One Report ประจ าปี 
2564 หน้า 110 - 111 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ซึง่ไม่มี     ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น จึง
ขอให้ที่ประชมุลงมติ 

 มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
(ค่าตอบแทนรายเดือน) ส าหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอดงักล่าวข้างต้น  

เห็นด้วย  558,012,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.5062 
ไม่เห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ไม่มีสิทธิออกเสียง 58,533,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.4938 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจ านวน 58,533,400 หุ้น 
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วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2565 

ประธานฯ เชิญนายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชีแ้จงต่อที่ประชมุ 

นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้จงโดยสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเร่ือง
ค่าสอบบัญชี และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ าก ัด  เป็นส าน ักงานสอบบ ัญชีที ่มี
ประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทัง้มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้
ให้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ดงันี ้

รายการ 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
จากปี 2564 

2564 2565 % 
ค่าสอบบญัชี  1,000,000 1,100,000 10 
ค่าบริการอื่น* 240,000 240,000 - 

ยอดรวม 1,240,000 1,340,000 8.065 
หมายเหต ุ
- *ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบตัรส่งเสริมการลงทนุ และค่าสอบทานรายงานประจ าปี  
-  ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง 

โดยมีรายชื่อผู้สอบบญัชีที่เสนอ ดงัต่อไปนี ้

ล าดบั ชื่อ เลขที่
ใบอนญุาต 

จ านวนปีทีถ่กู
เสนอชื่อเป็นผู้สอบ
บญัชีให้บริษัท 

จ านวนปีที่ลง
ลายมือชื่อสอบ
บญัชีให้บริษัท 

1 นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง 5906 4 ปี (2561 - 2564) 4 ปี (2561-2564) 
 2 นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 4377 6 ปี (2559 - 2564) - 
3 นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒุ ิ 4799 6 ปี (2559 - 2564) - 

นอกจากนี ้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท ดี แอนด์ บ ี
(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ากัด 

ทัง้นี ้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดง  ความ
คิดเห็น จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 
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มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี  ส าหรับปี 
2565 ตามที่เสนอ  

เห็นด้วย  616,545,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น โดยผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้

(1) นำยสุรฑิณ จุฬำโอฬำร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซกัถาม 
สรุปได้ ดงันี ้ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นจ านวนเท่าใด 

นำงสำวปำริศรำ จตุรพิธเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบข้อซกัถามโดยสรุปว่า ค่าตอบแทนกรรมการ 
และผู้บริหาร ในรอบปี 2564 เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏใน แบบ 56 – 1 One – Report ปี 2564 หน้า 176 โดยจะแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ระยะสัน้ จ านวน 23.7 ล้านบาท และผลประโยชน์ภายหลงัการลาออก จ านวน 0.6 ล้านบาท 

(2) นำยเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถาม 2 ข้อ สรุปได้ ดงันี ้
                       (2.1) BOL มีการร่วมทนุในบริษัท Startup 3 แห่ง คือ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จ ากดั การลงทนุเป็นการระดมทุน
จากแหล่งเงินทนุใด จากการกู้ยืมเงินลงทนุ หรือจากเงินสดของ BOL และอยากให้อธิบายถึง บริษัท เอไอ แล็บ จ ากดั และบริษัท 
ครีเดน เอเชีย จ ากดั ให้ฟังด้วย   

นำยชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท ตอบข้อซกัถามโดยสรุปว่า 
BOL ได้ร่วมทนุกบัหลายบริษัท ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีศกัยภาพ สามารถต่อยอดธุรกิจของ BOL ได้  

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าธุรกิจทางด้าน P2P Lending ในช่วงระดมทุนช่วงแรกได้รับความสนใจ
มาก เนื่องจากเป็นทางเลือกในการระดมทุน โดยเฉพาะ SMEs แต่เนื่องด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ผ่านมา ท าให้ธุรกิจยงัไม่
เติบโตเท่าที่ควร และล่าสดุได้มีการเพิ่มทุน โดยมี EGCO เข้ามาร่วมลงทุน เป็นการต่อยอดธุรกิจโดยน าเอา Platform ที่เพียร์ 
พาวเวอร์มีไปใช้ Trade Energy และนอกจากนี ้เพียร์ พาวเวอร์ ยังท าบิตคอยน์ด้วย ซึ่ง BOL เห็นว่า เพียร์ พาวเวอร์ ยังมี
ประโยชน์ในระยะยาว 

บริษัท เอไอ แล็บ จ ากัด ท าธุรกิจเก่ียวกบัเร่ือง AI BOL ได้ร่วมกบั เอไอ แล็บ พฒันา Platform ที่มาช่วยให้เกิดบริการ
ใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ รวมถึงการลดขัน้ตอนในการท า Operation เร่ือง Data ซึง่ปัจจบุนัได้น ามาใช้งานแล้ว 

บริษัท ครีเดน เอเชีย จ ากัด ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ E-Signature เป็นการ Support Digital Transformation มีการ
เติบโตที่ดี ปี 2564 ขาดทนุลดลงอย่างเห็นได้ชดั ธุรกิจเข้าที่ และมีลกูค้ามากขึน้  

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมโดยสรุปว่า การลงทุนทัง้ 3 
บริษัทที่กล่าวมา เป็นการลงทนุโดยใช้เงินของ BOL ลงทนุทัง้หมด ไม่มีการกู้ยืมมาลงทนุแต่อย่างใด 
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        (2.2) ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ ๆ หลายแห่ง ร่วมมือกันโดยการน าจุดเด่นที่มีมาสร้างเป็นบริษัท
ใหม่หรือหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค BOL มีแนวคิดการร่วมกบับริษัทอื่นเพื่อต่อยอด
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เช่นนีห้รือไม่ และจะใช้จดุเด่นใดในการต่อยอด 

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามโดยสรุปว่า แม้ BOL จะด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับ Big Data มานาน แต่ต้องยอมรับว่า Big Data, Analytics ยังคงเป็นเร่ืองที่ใหม่ในประเทศไทย ซึ่ง BOLเป็นผู้น า
ทางด้านนี ้และยงัไม่มีคู่แข่งที่ด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั โดยปัจจบุนั BOL ได้น าจดุเด่นที่มีไปร่วมกบับริษัทอื่น ๆ 
เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ยกตวัอย่างเช่น บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากัด หรือ เครดิตบูโร ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการ
ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญัอนัดบัหนึ่งของประเทศไทย BOL เป็นผู้ท าหน้าที่ Run Operation ให้ทัง้หมด และยงัเป็นหนึ่งในผู้ ถือหุ้น
และในอนาคตหากมีบริษัทไหนที่น่าสนใจ ทางด้าน Digital Transformation BOL ก็อาจพิจารณาลงทุนเพิ่มโดยใช้เงินทุนที่มีอยู่ 
เพื่อหาโอกาส และการพฒันาทางธุรกิจต่อไป 

 ( 3) Mr. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดีกับ BOL ที่มีผล
ประกอบการท่ีดี ซึง่นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคณุ 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ และกล่าวปิดประชมุ 

ปิดประชุมเวลำ 15:10 น. 
 

 
(ลงชื่อ) _____________________________ ประธานท่ีประชมุ 

     (นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์) 
         ประธานกรรมการบริษัท 
 
 

 
 

(ลงชื่อ) _____________________________ เลขานกุารบริษัท 
      (นายชยัพร เกียรตินนัทวมิล) 

กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 

 

 

(ลงชื่อ) _____________________________ ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

      (นางสาวสพุชัญา ปานแสง) 
        ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 

 

 

- บรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์ - 

- ชยัพร เกียรตินนัทวิมล - 

- สพุชัญา ปานแสง - 


