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บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2564 

วันที่ 30 มีนำคม 2564 

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

กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 52 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 187,608,398 หุน้ คิดเป็น 30.08% 
ผูร้บัมอบฉนัทะ จ านวน 93 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 436,120,562                       หุน้ คิดเป็น 69.92% 
รวมผูเ้ขา้ประชมุทัง้สิน้ จ านวน 145 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 623,728,960 หุน้  

จ านวนผูถื้อหุน้ดงักล่าวคิดเป็นรอ้ยละ 76.02 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 820,505,500 หุน้ ครบเป็นองค์
ประชุม ตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ที่ 38 ที่ก าหนดว่า ตอ้งมีผูเ้ขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน  
ผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

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

ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุเวลา 14:00 น. 

ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ ใหท้ีป่ระชมุผูถื้อหุน้ทกุคนไดท้ราบ ดงันี ้

1. การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 11 
กมุภาพนัธ ์2564 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

2. บรษัิทมีกรรมการรวม 11 คน มาเขา้รว่มประชมุ 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82 ดงันี ้

(1) นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
(2) นายมินทร ์ อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
(3)  นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
(4) นางสาวสธีุรา ศรไีพบลูย ์ กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
(5) ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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(6) นายประยรู รตันไชยานนท ์ กรรมการ 
(7) นางสาวชไมพร  อภิกลุวณิช กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล  
  ผูจ้ดัการใหญ่ 
(8) นางสาวกลัยพลัญ ์บรูณารมย ์ กรรมการ 
  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(9) นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล 
  ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิาร และเลขานกุารบรษัิท 

ผูบ้รหิารที่เขา้รว่มประชมุ  
(1) นางสาวอินทิรา อินทรุตันา  ผูอ้  านวยการฝ่ายขอ้มลู 
(2) นางสาวอธิตา วรพนัธ ์โตวนั  Chief Commercial Officer 

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.  เพื่อเป็นการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อย
เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสใหเ้สนอช่ือบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการไวล้ว่งหนา้ โดยแจง้หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีการ
เสนอเรื่อง การก าหนดคุณสมบัติของผูม้ีสิทธิเสนอ รวมทัง้แบบฟอรม์ และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท 
ระหว่างวันที่ 1 -  31 ธันวาคม 2563 โดยไดแ้จ้งใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึง่เมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่วแลว้ ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 

4.  เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 บริษัทไดด้  าเนินการจดัสถานท่ี
ประชุมใหเ้ป็นไปตาม “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 6 จะเป็นการแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ เป็นการลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตัง้
กรรมการแยกเป็นรายบคุคล ในบตัรลงคะแนนเสยีง จะระบช่ืุอผูถื้อหุน้ และจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิในการลงคะแนนเสยีง โดย 1 หุน้ 
เทา่กบั 1 เสยีง 
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5.2 ผูร้บัมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ที่ผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสียงลงมติมาแลว้ ผูร้บั
มอบฉนัทะจะไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนน 

5.3 เมื่อประธานฯ ขอมติที่ประชุมในวาระใดให้ผูถื้อหุน้ท าเครื่องหมาย ( หรือ ) ในช่องคะแนนเสียง 
พรอ้มลงช่ือ และหย่อนในกลอ่งที่เจา้หนา้ที่จะเดินเก็บบตัรลงคะแนน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ไดล้งคะแนนในกรณีที่   
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เทา่นัน้ ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ จะแสดงใหผู้ถื้อหุน้ทราบทางหนา้จอ 

6.  วิธีการนบัคะแนน 
6.1  กรณีที่ไมม่ีผูถื้อหุน้คดัคา้น หรอืมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ใหถื้อวา่ที่ประชมุเห็นดว้ย 
6.2  ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ออกเสียงแลว้ จะนับคะแนนเสียงตาม

หนงัสอืมอบฉนัทะ ไมว่า่ผูร้บัมอบฉนัทะจะอยูห่รอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุก็ตาม 
6.3 ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะใด ๆ ที่ยงัไม่ไดอ้อกเสียง ใหถื้อว่าออกเสียงเห็นดว้ย ไม่ว่าผูร้บัมอบ

ฉนัทะจะอยูห่รอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุก็ตาม  
6.4 ผูถื้อหุน้ซึง่ลงทะเบียนแลว้ แตย่งัไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน ถา้ไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุใหถื้อวา่ออกเสยีงเห็นดว้ย 
6.5  เมื่อประกาศปิดรบับตัรลงคะแนนแลว้ บตัรท่ีมาถึงเจา้หนา้ที่นบัคะแนนภายหลงัการประกาศปิด จะถือว่า

เป็นบตัรที่เห็นดว้ยเทา่นัน้ 

7.  การเสนอความคิดเห็น หรอืสอบถาม 
7.1 ในทกุระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรอืเสนอค าถาม ขอใหแ้จง้

ความประสงคโ์ดยยกมือ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแลว้ ใหเ้ดินมายงัจุดตัง้ไมคท์ี่ทางบริษัทจัดเตรยีมไว ้โดยขอใหแ้จง้ ช่ือ – 
นามสกุล และแจง้ดว้ยว่า เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ช่ือใด เพื่อประโยชนใ์นการบนัทึกรายงานการประชุม 
แลว้จึงเสนอความคิดเห็นหรอืค 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 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหฝ่้ายเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงรายละเอียด 
ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท ไดร้ายงานวา่ บริษัทฯ ไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุม

เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 ใหท้า่นผูถื้อหุน้ ทราบลว่งหนา้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 (หนา้ 10 - 25) 
โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมฯ และเผยแพร่
รายงานดงักลา่วผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขแต่อย่างใด 
จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ  

เห็นดว้ย  632,671,860 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9201 
ไมเ่ห็นดว้ย   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   505,900 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0799 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

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

สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นมา ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ สรุปไดด้งันี ้

ผลการด าเนินงาน 

(ตามงบการเงินรวม) 

หนว่ย : บาท 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

รอ้ยละ 
ปี 2562 

(ประจ าปี) 

ปี 2563 

(ประจ าปี) 

รายไดร้วม 538,120,366 626,204,949 16.37% 

ก าไรสทุธิ 143,911,631 178,496,940 24.03% 
 

ผลการด าเนินงาน 

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

หนว่ย : บาท 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

รอ้ยละ 
ปี 2562 

(ประจ าปี) 

ปี 2563 

(ประจ าปี) 

รายไดร้วม 470,459,702 566,681,780 20.45% 

ก าไรสทุธิ 140,633,484 184,002,241 30.84% 

รายละเอียดผลการด าเนินงานของบรษัิทปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จดัการใหญ่ ไดร้ายงานขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการต่อตา้นทจุริต และ
คอรร์ปัชนัว่า บรษัิทมีนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชันทกุรูปแบบ และมีการก าหนดการรบัขอ้รอ้งเรยีน (Whistleblower Policy) 
ที่ครอบคลมุถึงการแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรอืขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้กระบวนการในจดัการกบัเรือ่งที่ถกูรอ้งเรียน และแนวทาง
ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรียนและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจง้ขอ้รอ้งเรียน
เก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วแต่อย่างใด และในขณะเดียวกนัฝ่ายทรพัยากรบคุคลไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังานใหเ้ห็นความส าคัญและมี
จิตส านกึในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงันี ้

นายธวชัชยั เทียนบญุสง่ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม 4 ขอ้ สรุปได ้ดงันี ้
(1) บรษัิท อีคารท์สตดูิโอ จ ากดั ในอนาคตจะมีประโยชนอ์ยา่งไรบา้งกบั BOL และแผนการในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซกัถามโดยสรุปว่า  บริษัท อีคารท์สตูดิโอ 
จ ากดั เป็นบรษัิทที่อาศยัแผนที่ในการสรา้ง Application และมีบรษัิทในเครอื เช่น บรษัิท แท๊กซี่ - บีม จ ากดั ที่ท  าเก่ียวกบัระบบ
แท็กซี่ เราตอ้งยอมรบัว่าบริษัทที่เป็น Startup สว่นใหญ่มีไอเดีย Co-technology แต่ Business Model จะเติบโตแบบเรื่อย ๆ 
ซึง่คาดวา่ในปี 2564 จะเป็นปีแรกที่สามารถสรา้งก าไรได ้

(2) บรษัิทตา่ง ๆ ท่ี BOL เขา้ไปลงทนุ เช่น บรษัิท เพียร ์พาวเวอร ์จ ากดั บรษัิท ครเีดน เอเชีย จ ากัด ในอนาคตจะ
เป็นอยา่งไร 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซกัถามโดยสรุปว่า  บริษัท เพียร ์พาวเวอร ์
จ ากดั เป็นบริษัท Fintech เป็นบริษัทท่ีไดร้บั License จาก กลต. ในการท า Crowdfunding ยงัไม่มีก าไร แตเ่ห็นพฒันาการใน
แตล่ะปีที่ดีขึน้ ในอนาคตเช่ือวา่มีโอกาสที่จะเติบโต และสรา้งผลก าไรได ้

บริษัท ครีเดน เอเชีย จ ากัด เป็นบริษัทที่ท  าธุรกิจเก่ียวกับ Digital signature ถือว่าเป็น Supplemental ให ้BOL 
อนาคตมีโอกาสเติบโตเช่นกนั 

(3) Buisness Information Company Limited (BIF) ในประเทศเวียดนาม มีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารคอ่นขา้งสงู 
แตผ่ลประกอบการยงัไมเ่ติบโต ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซกัถามโดยสรุปว่า  Buisness Information 
Company Limited (BIF) ในประเทศเวียดนาม เป็นบรษัิทที่ลงทนุรว่มกบับรษัิทในประเทศอิตาล ีในภาพรวมบริษัทไดน้ าระบบ
ที่เราประสบความส าเร็จในประเทศไทย ไปใชง้านรว่มกบัฐานขอ้มลูของบริษัทที่เราไปรว่มลงทนุ ซึ่งในปี 2564 คาดว่าจะเริ่มมี
ธนาคารในประเทศเวียดนามสนใจใชบ้รกิาร  

นายชัยพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท ไดก้ลา่วเสริมเก่ียวกับ BIF 
โดยสรุปว่า ในปัจจุบนัเริ่มมีการเจรจากบัธนาคารในประเทศเวียดนามหลายธนาคาร ซึ่งการลงทนุในประเทศเวียดนามนัน้มี
ลักษณะ Conservative โดยใช้ Concept Partnership ข้อมูลของประเทศเวียดนามค่อนข้างซับซ้อน และข้อกฎหมายที่
แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันได้เข้าที่เขา้ทางพรอ้มให้บริการ ส่วนด้านบุคลากรในประเทศเวียดนามมีลกัษณะ Conservative 
เช่นเดียวกนั ปัจจบุนัใชค้นไมเ่กิน 5 คน ซึง่ถือวา่นอ้ยมาก 

(4) BOL มีเงินกูท้ี่กูม้าใชด้  าเนินงาน Project จ านวน 17 ลา้นบาท ซึง่ปัจจบุนั BOL มีเงินฝากประจ าอยูป่ระมาณ 
150 ลา้นบาท เหตใุดจึงไมน่ าเงินดงักลา่วมาใชใ้น Project แตเ่ลอืกที่จะกูแ้ลว้จ่ายดอกเบีย้แทน 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซักถาม โดยสรุปว่า กรณีการกู้เงินเพื่อ
ด าเนินงาน Project นัน้ ถือเป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร ซึ่งมองว่า BOL มีโอกาสที่จะไดร้บั Project ขนาดใหญ่ในอนาคตได ้
หากเราไมใ่ชบ้รกิารกูเ้งินจากธนาคารเลย วนันึงหากเราไดร้บั Project ใหญ่ ๆ เขา้มาจะท าใหเ้ราเสียโอกาสได ้การกูจ้ึงถือเป็น
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การเปิดช่องทาง และการเตรียมพรอ้มเพื่ออนาคต ส่วนเงิน 150 ลา้นบาทที่มีอยู่นั้น เราอาจจะน าไปลงทุนในธุรกิจ หรือ 
Startup ที่นา่สนใจ 

ทีป่ระชุมรับทรำบ  รายงานของคณะกรรมการบรษัิทส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

ประธานฯ เชิญ นางสาวกัลยพลัญ์ บูรณารมย ์กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดให ้   
ผูถื้อหุน้ไดท้ราบ 

นางสาวกัลยพลัญ์ บูรณารมย ์กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินที่
ส  าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตอ่ที่ประชมุทราบ สรุปไดด้งันี ้

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
ตามขอ้มลูที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีสนิทรพัยร์วม 

เทา่กบั 1,000.08 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 315.84 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 46.16 เมื่อเทียบกบัสนิทรพัยร์วม ณ วนัสิน้ปีที่
ผ่านมา (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) ตัวอย่างหลกัการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยร์วม ไดแ้ก่ การเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุระยะยาวที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เครือ่งมือทางการเงินมาปรบัใช้ เป็นตน้ 

หนีส้ินรวมเท่ากับ 289.58 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 106.28 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 57.98 เมื่อเทียบกับหนีส้ิน
รวม ณ วนัสิน้ปีก่อน (วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) สาเหตุหลกัของการเพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินคงคา้ง อนัเนื่องจากการ
ลงทุนใน Project และหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซึ่งเป็นการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน เป็นตน้ 

สว่นของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 710.50 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เท่ากับ 209.56 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 41.83 เมื่อเทียบกับส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัสิน้ปีก่อน (วนัที่  31 ธันวาคม 2562) สาเหตุของการ
เพิ่มขึน้เกิดจากการบงัคบัใชข้องมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลา่วในวรรคก่อน และผลการด าเนินงานของบรษัิทที่
เติบโตขึน้อยา่งสม ่าเสมอ 

สรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
อตัราสว่นสนิทรพัยห์มนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน ณ วนัสิน้ปี 2563 คิดเป็น 2.32 เทา่ ในขณะที่อตัราสว่นหนีส้นิต่อ

สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัสิน้ปี 2563 คิดเป็น 0.41 เทา่ และมีมลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ ณ วนัสิน้ปี 2563 เทา่กบั 0.87 บาทตอ่หุน้ 

สรุปข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส ำหรับปี 2563 
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายไดร้วมเป็นเงิน 626.20 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นเงิน 88.08 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 16.37 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วมประเภทเดียวกนั ในปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้อยา่งมาก
ของรายไดจ้าก Special Projects ซึง่เป็นแบบโครงการ One-Off  และการเพิ่มขึน้จากรายไดก้ารใหบ้ริการดา้นขอ้มลูนิติบคุคล 
ในขณะท่ีก าไรหลงัภาษีของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยในปี 2563 เทา่กบั 178.50 ลา้นบาท เพิ่มขึน้คิดเป็นเงิน 34.59 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 24.03 เมื่อเทียบกบัก าไรหลงัภาษีของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยในช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แลว้ 
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ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราส่วนก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 57.47 ลดลงจากปี 2562 เล็กนอ้ย (ปี 2562: 
รอ้ยละ 58.08) ประกอบกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) บริษัทจึงชะลอการใชจ้่าย  
เช่น คา่ใชจ้่ายในกิจกรรมทางการตลาด คา่ใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ อตัราสว่นก าไรสทุธิเทา่กบัรอ้ยละ 
28.50 และอตัราสว่นก าไรตอ่หุน้เทา่กบัรอ้ยละ 0.22 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงันี ้

(1) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองมีขอ้ซักถาม สรุปได ้ดังนี ้ในปี 2563 บริษัทเติบโตขึน้มาก
เนื่องจากมี Special Projects สว่นการบรกิารดา้นขอ้มลูยงัทรง ๆ บรษัิทจะมีการวางแผน และแนวทางการเติบโตในสว่นนีอ้ยา่งไร  

นายชัยพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร และเลขานกุารบริษัท ตอบขอ้ซกัถามโดยสรุปว่า 
บรษัิทมีแผนการ launch บรกิารใหมภ่ายในไตรมาสที่ 2/2564 คือ Corpus X โดยการ Reposition จาก Information provider 
เป็น Datalytics provider บริษัทตอ้งการสรา้ง Intelligent ใหก้บับริการของเรา และช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชแ้ลว้เกิดการลด
ความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส มีหลาย Feature ที่ปรบัปรุงและเพิ่มเขา้ไป จะเนน้เรือ่ง Visualisation บรษัิทมีความหวงัวา่บรกิารนี ้
จะเกิดมิติใหมข่องการใชข้อ้มลู และสามารถขยายตลาดไปทัง้กลุม่ลกูคา้เดิม และกลุม่ลกูคา้ใหม ่ 

ในสว่นของการตลาดนัน้ บรษัิทมีนวตักรรมหลายเรื่องที่ท  าไปพรอ้ม ๆ ในเรือ่งการท า Re-follow กลา่วคือ บรษัิทมี
กลุม่ลกูคา้เดิมที่ใชง้านและตอ่สญัญาการใชง้านที่สงูมาก ซึ่งการบอกต่อเรื่องการใชง้านใหก้บัผูอ้ื่น (ลกูคา้แนะน าลกูคา้) จะมี
น ้าหนักมากกว่าการที่  Sales ไปขาย โดยใช้ Line เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการ  Re-follow และเรื่อง Digital 
Marketing ที่มีการปรบัรูปแบบเพื่อให ้Target ไปถึงกลุม่ Decision Maker มากขึน้  

บริการ Enlite ที่เราใหบ้ริการกลุม่สถาบนัการเงิน ปัจจุบนัเริ่มใหบ้ริการ Premium Package ใหก้บัหลายธนาคาร  
มีการน าเสนอเครื่องมือในการปรบัเปลี่ยนตวัเองในเรื่องของ Digital Transformation มากขึน้ การไดข้อ้มูลที่ตรงจุดและรวดเร็ว
ขึน้ เช่น อ านาจกรรมการของบริษัทต่าง ๆ เป็นระบบที่สอบถามว่าใครเป็นกรรมการ และอ านาจนัน้คืออะไร ซึ่งช่วยอ านวย
ความสะดวกและความรวดเร็วในการท างานมากขึน้ โดยบรษัิทมีการพฒันาใหก้บัธนาคารแหง่หนึ่ง ซึ่งคาดวา่จะเริ่มใชบ้รกิารได้
ในปีนี ้เป็นตน้ 

Matchlink ยงัอยู่ในช่วงของการลงทุน ในอนาคตเราอยากจะเห็น B2B Platform ที่เป็น Ecosystem ใน 3 – 5 ปี 
Matchlink มีการพฒันา Feature ที่เพิ่มขึน้และ Launch อย่างต่อเนื่อง ปัจจบุนัเริม่มีการเจรจากบัธนาคารเพิ่มอีก 1 แหง่ เพื่อ
ปลอ่ยสนิเช่ือผา่นระบบ 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามเพิ่มเติมโดยสรุปวา่ เราไมต่อ้งการให้
คนทั่ วไปมอง BOL ว่าเป็น Data Company แต่ต้องการให้มองว่าเป็น Big Data Company ซึ่งมีความต่างกัน คือ Data 
Company จะเป็นแคก่ารซือ้ขาย Data แต ่Big Data Company คือ ความสามารถในการจดัการขอ้มลูที่มีปรมิาณมาก ธุรกิจที่
มีการจดัการขอ้มลูเช่นนีไ้ดจ้ะมีบทบาทเยอะมากภายใน 3 – 5 ปีขา้งหนา้ และผูท้ี่รูว้ิธีการจดัการขอ้มลู Big Data ในประเทศมี
นอ้ย ซึง่ BOL มี Position ที่จะใหบ้รกิารการจดัการ Big Data ของคนอื่นได ้และในอนาคต BOL จะไม่หยดุเฉพาะ Product ที่
เรามีอยู่เท่านัน้ แต่เราจะรว่มมือกับสถาบนัการศึกษา เพื่อพฒันาร่วมกันออกเป็น New Product หรือการเขา้ไปช่วยจัดการ
ขอ้มลูของหนว่ยงานภาครฐัใหเ้ป็น Big Data ที่มีคณุภาพ เป็นตน้ 
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(2) นายพรเทพ เหลือทรพัยส์ขุ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย มีขอ้
ซกัถาม สรุปได ้ดงันี ้ปี 2563 ภายใตส้ถานการณ ์Covid – 19 บริษัทเติบโต มีก าไรท่ีดี และบริษัทมีการควบคมุค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ไดด้ี โดยเฉพาะในการท าการตลาด การควบคมุค่าใชจ้่ายในการท าการตลาดดงักลา่วจะสง่ผลกระทบต่อการเติบโตในปี 2564 
หรอืปีตอ่ ๆ ไปหรอืไม ่และแนวทางการควบคมุคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่ท าไดด้ีในปี 2563 นีจ้ะยงัคงไวใ้นปี 2564 หรอืไม ่

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามโดยสรุปว่า ทกุวนันีก้ารโฆษณาผ่าน
ปา้ยบิลบอรด์ทัง้ต่างจงัหวดั และเขต กทม. ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั ส าหรบั BOL เองก็ประหยดัค่าใชจ้่ายสว่นนีล้ง และเนน้การ
โฆษณาผา่น Line และรูปแบบลกูคา้แนะน าลกูคา้ ตาม Concept ทีค่ณุชยัพรไดอ้ธิบายใหท้ราบไปแลว้นัน้ ซึง่เป็นนโยบายของ
ฝ่ายบรหิารที่ลงทนุไปแลว้ไดร้บัผลลพัธท์ี่ตรงตามเปา้หมาย และไดร้บัผลตอบรบัท่ีดีกวา่ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิทส าหรบั
รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ดงันี ้

เห็นดว้ย  633,357,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที่ 4 รับทรำบกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ัดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียด สรุปได ้ดงันี ้
(1) ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 5/2563 ประชมุเมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถนุายน 2563) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลส าหรบั
รอบ 6 เดือน ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท ส่วนที่ไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน 0.065 บาท/หุน้ และส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการ
ลงทุน 0.015 บาท/หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 65.64 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณ 72.12% ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม ส าหรบั
งวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 
2563 และไดด้  าเนินการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2563 

 (2) การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 ไดม้ีมติตัง้ทุน
ส ารองจากการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2557 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทนุจด
ทะเบียน ซึง่ครบถว้นตามกฎหมายแลว้  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  และแสดง         
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด 

ที่ประชุมรับทรำบ  การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลแก่   
ผู้ถอืหุ้น ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 พร้อมก ำหนดวันเพื่อสิทธิในกำรรับ
เงนิปันผล 

ประธานฯ เชิญนางสาวกลัยพลัญ ์บรูณารมย ์กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูชี้แ้จงใหผู้ถื้อหุน้
ไดท้ราบ 

นางสาวกลัยพลัญ ์บรูณารมย ์กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุ สรุปได ้ดงันี ้

(1) จากผลประกอบการรายปี รอบปีบญัชี 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทมีก าไรสทุธิรวมหลงัภาษีเป็นเงิน 178.50 ลา้นบาท 
ตามงบการเงินรวมของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหม้ีการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.195 บาท รวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 160 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 89.64 เมื่อเทียบกบัผลประกอบการประจ าปี 2563 ตามงบการเงินรวม 

โดยเมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท โดยจ่าย
จากก าไรสุทธิส่วนที่ไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน 0.065 บาท/หุน้ และส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน 0.015 
บาท/หุน้ (ราคาพาร ์0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 65.64 ลา้นบาท ตามรายละเอียดที่แจง้ใหท้ราบในวาระที่ 4 

ในครัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมการจึงเสนอใหจ้่ายเงินปันผลสว่นที่เหลอืในอตัราหุน้ละ 0.115 บาท โดยจ่ายจาก
ก าไรสทุธิ ส่วนที่ไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน 0.075 บาท/หุน้ และส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน 0.040 บาท/หุน้ 
(ราคาพาร ์0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 94.36 ลา้นบาท  

โดยก าหนด วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ที่มีสทิธิในการรบัเงินปันผลส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 กมุภาพนัธ ์2564 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีที่ 8 เมษายน 2564 

(2) การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 ไดม้ีมติตัง้ทุน
ส ารองจากการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุน   
จดทะเบียน ซึง่ครบถว้นตามกฎหมายแลว้ จึงไมม่ีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฏหมายเพิ่มเติมอีก 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น   ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์อนมุตัิการจัดสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และพิจารณา
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ ส  าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พรอ้มก าหนดวนัเพื่อสทิธิในการรบั
เงินปันผล 

เห็นดว้ย  633,357,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแตง่ตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระ 

ประธานฯ ไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 18. ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ 
กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสาม
สว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนีก้รรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่กรรมการของ
บริษัทตามก าหนดวาระ มีจ านวน 4 ท่าน โดยประธานฯ เชิญนายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียด 

นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดใหท้ราบวา่ ในปีนีม้ี
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายมินทร ์อิงคธ์เนศ    กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายประยรู รตันไชยานนท ์   กรรมการ 
3. นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์   กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

4. ผศ.ดร. การดี เลยีวไพโรจน ์   กรรมการอิสระ  
              กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กระบวนการสรรหากรรมการ ด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ยกเวน้กรรมการท่ีมี
สว่นเก่ียวขอ้งไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิการเป็นกรรมการที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษัท และนโยบาย
การสรรหากรรมการ และผูบ้ริหารที่ก าหนดไวใ้นนโยบายของบรษัิทแลว้ มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดตามวาระทัง้ 4 
ทา่น มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็นผูท้ี่มีประวตัิการท างานที่โปรง่ใส ไม่ด่างพรอ้ย มี
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถน าประสบการณ์ และ
ขอ้เสนอแนะมาใชเ้พื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษัิทมีประสทิธิภาพ และเป็นประโยชนใ์นการด าเนินงานของบรษัิท  

 อีกทัง้ ไดพ้ิจารณาเห็นว่า นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ และผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน ์กรรมการอิสระ ทัง้ 2 ท่าน 
หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกครัง้ จะมีอายกุารด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี นัน้ เป็นกรรมการท่ีมีประวตัิการ
ท างานท่ีโปรง่ใส ไม่ดา่งพรอ้ย สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ อีกทัง้ไดน้  าความรู ้ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญ มาให้
ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการด าเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบตัิครบถว้นตามคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบท่ีส านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็น กรรมการระหว่างวนัท่ี 1 - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอวาระ และรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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 บรษัิทจึงน าเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิกรรมการทัง้ 4 ทา่น ดงันี ้
1. นายมินทร ์อิงคธ์เนศ    กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายประยรู รตันไชยานนท ์   กรรมการ 
3. นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์   กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

4. ผศ.ดร. การดี เลยีวไพโรจน ์   กรรมการอิสระ  
              กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติเป็นรายบคุคล 

 มติที่ประชุม:  ทีป่ระชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 
และให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เคยด ารงต าแหน่งอยู่แต่เดิม อีกวาระหนึ่ง ตาม
รายละเอียด ดงันี ้

6.1 นายมินทร ์ อิงคธ์เนศ  
เห็นดว้ย  632,851,989 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9201 
ไมเ่ห็นดว้ย   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   505,900 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0799 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

6.2 นายประยรู รตันไชยานนท ์
เห็นดว้ย  633,357,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

6.3 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ 
เห็นดว้ย  633,356,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย   1,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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6.4 ผศ.ดร. การดี เลยีวไพโรจน ์

เห็นดว้ย  633,357,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

ประธานฯ เชิญนายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูชี้แ้จง 
นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดใหท้ราบว่า บริษัทได้

ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอ่ยไวอ้ยา่งชดัเจน และโปรง่ใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบั
ที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ซึ่งเหมาะสมกบัหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละทา่น 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งตน้ และน าขอ้มูลที่ไดเ้สนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

จากผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นมา ปรากฏผลดงันี ้ 

ผลการด าเนินงาน 

(ตามงบการเงินรวม) 

หนว่ย : บาท 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

รอ้ยละ 
ปี 2562 

(ประจ าปี) 

ปี 2563 

(ประจ าปี) 

รายไดร้วม 538,120,366 626,204,949 16.37% 

ก าไรสทุธิ 143,911,631 178,496,940 24.03% 
 

ผลการด าเนินงาน 

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

หนว่ย : บาท 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รอ้ยละ 
ปี 2562 

(ประจ าปี) 

ปี 2563 

(ประจ าปี) 

รายไดร้วม 470,459,702 566,681,780 20.45% 

ก าไรสทุธิ 140,633,484 184,002,241 30.84% 

 
7.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการบรษัิท ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

ล าดบั                      ช่ือ ต าแหนง่ 
ปีบญัชี 2562 

(บาท) 
ปีบญัชี 2563 

(บาท) 
1 นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 500,000 500,000 
2 นายมินทร ์อิงคธ์เนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 500,000 500,000 
3 นายประยรู รตันไชยานนท ์ กรรมการ 200,000 200,000 
4 ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 200,000 - 
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ล าดบั                      ช่ือ ต าแหนง่ 
ปีบญัชี 2562 

(บาท) 
ปีบญัชี 2563 

(บาท) 
5 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน  
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

200,000 200,000 

6 นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

200,000 200,000 

7 นางสาวสธีุรา ศรไีพบลูย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

200,000 200,000 

8 ผศ.ดร. การดี เลยีวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

200,000 200,000 

  รวมเป็นเงิน 2,200,000 2,000,000 

ทัง้นี ้กรรมการที่เสนอจะไมร่บัเงินโบนสัจากการด ารงต าแหนง่กรรมการ ไดแ้ก่ นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช นายชยัพร 
เกียรตินนัทวิมล นายเดนนิส โคลนิ มารต์ิน และนางสาวกลัยพลัญ ์บรูณารมย ์

 มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสใหแ้ก่ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอดงักลา่วขา้งตน้  

เห็นดว้ย  535,722,489 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 84.5845 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 97,635,400 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 15.4155 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียซึ่งเขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนสั) มีจ านวน 97,635,400 หุน้ 

7.2 ขอเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2564 เป็นดงันี ้ 

ล าดบั                      ช่ือ ต าแหนง่ ปี 2563  
(บาท/เดือน) 

ปี 2564  
(บาท/เดือน) 

1 นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการ 314,213 329,924 
2 นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 313,177 328,836 
3 นายประยรู รตันไชยานนท ์ กรรมการ 25,000 25,000 
4 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 58,500 58,500 
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ล าดบั                      ช่ือ ต าแหนง่ ปี 2563  
(บาท/เดือน) 

ปี 2564  
(บาท/เดือน) 

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 

ทัง้นี ้  (1)  กรรมการที่เสนอจะไม่รบัค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ ไดแ้ก่ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช 
นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล นายเดนนิส โคลนิ มารต์ิน และนางสาวกลัยพลัญ ์บรูณารมย ์

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนรายเดือน แตม่ีคา่เบีย้ประชมุส าหรบักรรมการท่ีมาเขา้รว่มประชมุ (ตอ่ครัง้) 

คา่เบีย้ประชมุ (เฉพาะผูท้ี่เขา้รว่มประชมุ) 
คณะกรรมการบรษัิท 5,000 บาท  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 5,000 บาท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 5,000 บาท 

ทัง้นี ้ (1)  กรรมการบรษัิทที่เสนอจะไมร่บัคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดแ้ก่ นายเดนนิส โคลนิ มารต์ิน  
(2)  กรรมการบรรษัทภิบาลที่เสนอจะไม่รบัค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไดแ้ก่ นางสาวชไมพร 

อภิกลุวณิช และนายชยัพร เกียรตินนัทวิมล 
(3)  สทิธิประโยชนอ์ื่นใดที่มอบใหก้รรมการ  ไมม่ี 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้
พิจารณาจากภาระหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา รายละเอียดตามรายงานประจ าปีหนา้ 50 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
(คา่ตอบแทนรายเดือน) ส าหรบัปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอดงักลา่วขา้งตน้  

เห็นดว้ย  535,722,489 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 84.5845 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 97,635,400 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 15.4155 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียซึ่งเขา้ร่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจ านวน 97,635,400 หุน้ 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2564 

ประธานฯ เชิญนายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

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

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิ
แตง่ตัง้ใหผู้ส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ดงันี ้

รายการ 
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
จากปี 2563 

2563 2564 % 
คา่สอบบญัชี  1,000,000 1,000,000 - 
คา่บรกิารอื่น* 240,000 240,000 - 

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

โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีที่เสนอ ดงัตอ่ไปนี ้
ล าดบั ช่ือ เลขที่

ใบอนญุาต 
จ านวนปีทีถ่กู

เสนอช่ือเป็นผูส้อบ
บญัชีใหบ้รษัิท 

จ านวนปีที่ลง
ลายมือช่ือสอบ
บญัชีใหบ้รษัิท 

1 นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง 5906 3 ปี (2561 - 2563) 3 ปี (2561-2563) 
 2 นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ 4377 5 ปี (2559 - 2563) - 
3 นางสรนิดา หิรญัประเสรฐิวฒุิ 4799 5 ปี (2559 - 2563) - 

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

ทัง้นี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และผูส้อบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบรษัิทย่อย ไม่มี
ความสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระ 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรบัปี 
2564 ตามที่เสนอ  

เห็นดว้ย  633,357,889 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที ่9 พิจำรณำเร่ืองอืน่ ๆ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม ดงันี ้

นายเทิดศกัดิ ์ทองมาก ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถาม 3 ขอ้ สรุปได ้ดงันี ้

(1) พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ที่จะมีผลบงัคบัใชก้ลางปี 2564 นี ้มีผลต่อ
บรษัิทดา้นไหนบา้ง และหากลกูคา้ของบรษัิทโดน Hack ขอ้มลูไป บรษัิทมีความพรอ้มในการรบัมืออยา่งไร และตอ้งรบัผิดชอบ
คา่เสยีหายที่เกิดขึน้อยา่งไรบา้ง 

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามโดยสรุปว่า บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญักบั
กฎหมายฉบบันี ้และพรอ้มปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั มีการด าเนินการและเตรยีมตวัมาตัง้แต่ปลายปี 2562 เป็นตน้มา
จนถึงปัจจุบนั โดยไดท้ างานรว่มกบั คุณสราวุธ ไกรลาศศิริ ที่ปรกึษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั ใน
ขณะเดียวกันก็มีการแต่งตัง้ DPO ตามกฎหมาย มี Working Team ในส่วนของ DPO Committee เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมี
สว่นไหนบา้งที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล เขา้ฐานใดบา้งตามกฎหมาย และมีกระบวนการท างานท่ีชดัเจน  

ในการท างานดา้น IT บรษัิทมี ISO/IEC 27001 เรือ่ง ระบบบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (ISMS) 
บริษัทไดร้บัการรบัรองมาตราฐานมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ทาง PDPA จะมี ISO 27701 ซึ่งเป็นตัวขยายขอบเขตจาก ISO 
27001 ทางบรษัิทก าลงัด าเนินการในสว่นขยายนีใ้หค้รอบคลมุขอ้มลูสว่นบคุคลที่เขม้ขน้ขึน้ คาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 2564 สว่น
คา่เสยีหายที่อาจเกิดขึน้นัน้ บรษัิทมีขัน้ตอนการแจง้ การรบัเรือ่ง และขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

นายสราวุธ ไกรลาศศิริ ท่ีปรกึษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากัด ไดต้อบขอ้ซกัถามเพิ่มเติม 
โดยสรุปว่า บริษัทใหค้วามส าคญัเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท าการศึกษาตัง้แต่ขัน้ตอนการรบัขอ้มูล การใช ้การ
บริหารจดัการขอ้มลู บริษัทมีการเตรียมมาตราการทางดา้นนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจดัการภายในบริษัทอย่างชดัเจน 
และรดักมุ และเป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย 

(2) การแข่งขนัดา้น IT ที่สงูขึน้อยากทราบนโยบายในการแข่งขนัทางดา้นนีข้องบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนใน
การรกัษาพนกังานดา้นนีอ้ยา่งไรบา้ง 
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นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซกัถามโดยสรุปว่า  ภาวะการแข่งขนัใน
ประเทศไม่รุนแรงมาก แมว้่าเราจะเป็นผูน้  าในอุตสาหกรรมนี ้แต่คู่แข่งที่น่ากลวัคือตัวเราเอง เราตอ้งไม่หยุดการพัฒนาไป
ขา้งหนา้ และหาโอกาสต่าง ๆ เพิ่มเติม ประเด็นที่สอง เราตอ้งพรอ้มที่จะออกจาก Safe Zone และรว่มมือกบัคนท่ีมีโอกาสเกิด
ความคิดใหม ่ๆ ที่เรานกึไมถ่ึง เช่น สถาบนัการศึกษา สถาบนัการเงิน หนว่ยงานของรฐั เป็นตน้ สว่นกรณีพนกังาน บรษัิทมีการ
เพิ่มเรื่องสวสัดิการต่าง ๆ รวมถึงนโยบายการเพิ่มเติมองคค์วามรูท้ี่บริษัทมีใหแ้ก่พนกังานไดเ้รียนรู ้และพฒันาตนเองอย่าง
ตอ่เนื่อง 

(3) อยากทราบวา่ Future Tales Lab  ของ ผศ.ดร. การดี เลยีวไพโรจน ์จะมีการรว่มมือกบับรษัิทอยา่งไรบา้ง 

ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน ์ตอบขอ้ซกัถามโดยสรุปว่า Future Tales Lab มีการศึกษาเรื่อง Trend และความ
เสี่ยงต่าง ๆ ขอ้มูลเหล่านีเ้ป็นองค์ความรูท้ี่สามารถน าไปใช้ และหารือกับผูเ้ช่ียวชาญ และคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการแบง่ปันความรูผ้า่นทาง Event ตา่ง ๆ ของบรษัิทดว้ย 

นายสทุศัน ์ขนัเจรญิสขุ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดเ้สนอขอ้แนะน า และมีขอ้ซกัถามรวม 3 ขอ้ สรุปได ้ดงันี ้

(1) Slide Presentation ที่น าเสนอในท่ีประชุมนัน้ อยากใหเ้พิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละวาระให้ชดัเจนมากขึน้ 
รวมถึงการจดัเตรยีมหนงัสอืเชิญประชมุไวใ้นหอ้งประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการน าเสนอ 

นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ รบัทราบขอ้เสนอแนะ และในครัง้ต่อ ๆ ไปให้
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท ด าเนินการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะดงักลา่ว 

(2) บริษัทต่าง ๆ ท่ี BOL เขา้ไปลงทุนมีหลายบริษัท และส่วนใหญ่ขาดทุน ตัวชีว้ดัอะไรบริษัทยงัคงเช่ือมั่นใน
บรษัิทเหลา่นัน้ และเห็นวา่ยงัมีประโยชนใ์นการลงทนุตอ่ไป 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามโดยสรุปว่า บรษัิทตา่ง ๆ ที่เราไปลงทนุ 
มีตวัชีว้ดัหลากหลายขึน้อยู่กับรูปแบบการด าเนินธุรกิจ เช่น บริษัท เพียร ์พาวเวอร ์จ ากดั เป็นบริษัทที่ไดร้บั License ในการ
ประกอบธุรกิจ ท าธุรกิจเฉพาะที่ตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ กลต. มีความพรอ้ม ซึ่งปัจจุบนับริษัทที่ไดร้บั License ยงัมีนอ้ย 
จึงเห็นว่าควรลงทนุต่อไป บริษัท อีคารท์สตดูิโอ จ ากดั เป็นบริษัทที่มีไอเดียดา้นเทคโนโลยีที่ดี แต่การบริหารยงัไปผิดทาง เรา
ตอ้งช่วยใหค้  าแนะน า ซึ่งจะสง่ผลดีต่อไปในอนาคต สว่นบริษัท ครีเดน เอเชีย จ ากดั ใหบ้ริการ e-kyc Digital signature เป็น 
Trend ที่ก าลงัเติบโตตอ่ไปในอนาคตได ้

(3) ตอ้งการใหเ้ลา่ถึง CTOS DIGITAL SDN.BHD. ที่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่รายใหม่ นัน้ มี Background เป็นยงัไง 
ในอนาคตจะสง่เสรมิ หรอืรว่มมือกบั BOL อยา่งไร 

นายมินทร ์อิงคธ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซักถามโดยสรุปว่า CTOS เป็นบริษัทใน
ประเทศมาเลเซีย ก าลงัด าเนินการยื่น IPO กบั ตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศมาเลเซียช่วงเดือนเมษายน เป็นกองทนุที่สนใจลงทนุใน
ธุรกิจประเภทเดียวกนักบั BOL กิจการท่ีลงทนุ เช่น ไดร้บัสมัปทานการขายขอ้มลูที่ประเทศมาเลเซีย ซือ้บริษัทท่ีด าเนินการดา้น
ขอ้มลูเครดิตในประเทศฟิลปิปินส ์เป็นตน้ ซึง่ในอนาคตหากมีช่องทาง และโอกาส อาจจะมีการแชรข์อ้มลู ความรู ้Product ตา่ง ๆ 
รวมถึงการเจรจารว่มมือกนักบั BOL ตอ่ไป 
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุ และกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16:00 น. 
 

 
(ลงช่ือ) _____________________________ ประธานท่ีประชมุ 

     (นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ)์ 
         ประธานกรรมการบรษัิท 
 
 

 
 

(ลงช่ือ) _____________________________ เลขานกุารบรษัิท 

      (นายชยัพร เกียรตินนัทวมิล) 
กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิาร 
 

 

 

(ลงช่ือ) _____________________________ ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

      (นางสาวสพุชัญา ปานแสง) 
        ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท 

 

 

-นายบรรยงค ์ลิม้ประยูรวงศ-์ 
 

-นายชยัพร เกียรตนินัทวมิล- 
 

-นางสาวสพุชัญา ปานแสง- 
 


