รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ั ม โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญา
ประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ช้นเอ็
ไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2563 ซึง่ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง
จานวน 31 ราย รวมจานวนหุน้
82,940
หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
จานวน 17 ราย รวมจานวนหุน้
1,228,091,787 หุน้
รวมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ สิน้
จานวน 48 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้
1,228,174,727 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 60.7396 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจานวน 2,022,033,307 หุน้ ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.
เมื่อผูถ้ ือหุน้ มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้ เวลา 10.05 น. มีผถู้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 48 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 1,228,174,727 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.7396 ของจานวน
หุน้ ที่ออกจาหน่ายและเรียกชาระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุวา่ “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คนหรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้
ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม”
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม
2563 มีผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ สิน้ 4,766 ราย รวมจานวนหุน้ 2,022,033,307 หุน้ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษั ท
(“ประธานฯ”) ซึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และมอบหมายให้นางสาว
สุจินตรา มูลศรี ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)
เลขานุการที่ประชุมกล่าวแนะนากรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารดังนี ้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจานวน 7 ท่าน
1. นายสุเทพ
พงษ์พิทกั ษ์
ดารงตาแหน่ง
2. นายนิมิต
วงศ์จริยกุล
3. นางสาวนราวดี วรวณิชชา
4. นายชวภาส องค์มหัทมงคล
5. นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
6. นายจานรรจ์ กุลนรัตน์
7. นางอารยา
สัลเลขวิทย์

ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง

1

ประธานคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน และกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม มีจานวน 4 ท่าน
1. นายปิ ยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ ดารงตาแหน่ง
2. นายพิชญ์
มานะกิจไพโรจน์ ดารงตาแหน่ง
3. นาอาชนัน
วรานุศภุ ากุล
ดารงตาแหน่ง
4. นางสาวปวราย์ ตันบุญจิตต์
ดารงตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
รองประธานฝ่ าย ส่วนงานธุรกิจดิสทริบิวชั่น
รองประธานฝ่ าย ส่วนงานธุรกิจมีเดีย

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
นายเจษฎา
หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชี
นายวุฒิพงษ์
ดิษฐยิม้
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สานักกฎหมาย เอเอพี จากัด
นายภูมิ
ภูมิจิตร
ที่ปรึกษากฎหมาย
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนเทคส์ ซิสเทม (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระทา
หน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีด้ ว้ ย
เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับ
การดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันนัน้ ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ ซึ่งมีขอ้ มูลโดยสังเขป
ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยในลาดับที่ 6
หลังจากนัน้ เลขานุการที่ประชุมอธิบายถึงวิธีการลงมติตา่ ง ๆ ในการประชุมครัง้ นีใ้ ห้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38
คือ ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/
หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ จากนัน้ จะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
และในกรณีที่มีผถู้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระที่ยงั ไม่ได้เริม่ พิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการ
ประชุมเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียน
ประชุม โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้ มีวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนซึง่ แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
บริษัทหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้วให้ยกมือขึน้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้า
ไปเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ กรณีที่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ยกมือและไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ๆ มีมติ
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท จากนัน้ ก็จะทาการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนาคะแนนที่ไม่เห็นชอบ
2

ด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดที่มาประชุมในช่วงวาระนัน้ ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ ได้
รับทราบในแต่ละวาระ
2. ผูม้ าประชุมที่ได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ มีเงื่อนไขให้ออก
เสียงหลังจากที่ได้รบั ฟั งคาชีแ้ จง หรือคาอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผถู้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมด้วย
ตนเอง
ส่วนผูร้ บั มอบฉันทะที่ผมู้ อบฉันทะได้กาหนดการออกเสียงไว้ลว่ งหน้าทุกวาระก็ให้ ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงตามที่
กาหนดไว้ลว่ งหน้าของผูม้ อบฉันทะ หรือหากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไม่
ชัดเจน ก็ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ คิดเห็นหรือซักถาม ให้ยกมือขึน้ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ในกรณีที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะให้แจ้ง
ว่ารับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด จากนัน้ ให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และตอบข้อ
ซักถามดังกล่าว
ทัง้ นีห้ ากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม
ขอให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ซักถามได้หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ครบทัง้ 9 วาระแล้ว
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานฯ กล่า วและขอบคุณ ท่านผู้ถือ หุ้นทุกท่านที่ สละเวลาอัน มีค่าของท่านในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ประจาปี ของบริษัท ฯ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายลงแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความห่วงใยใส่ใจในสุขภาพ และเอาใจใส่ในความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและทีมผูจ้ ดั งาน
ประชุม เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ าย บริษัท ฯ จึงได้เตรียมการจัดประชุมให้เป็ นไปอย่างรัดกุมและเป็ นไปอย่างเหมาะสม เพื่อความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยดาเนินตามคาแนะนาที่สว่ นราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การประชุมในวันนีจ้ ึงจาเป็ นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคม จึงทาให้ที่น่ งั ภายในห้อง
ประชุมนัน้ มีจานวนจากัด จึงขออภัยหากมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจทาให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้รบั ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
ในวันนี ้
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน
2562
ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 ระบุวา่ คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียน
กรรมการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และข้อมติทงั้ หมดของที่ประชุมลงไว้เป็ น
หลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนีใ้ ห้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทาหน้าที่เก็บ
รักษาไว้ทอ้ งที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจากัดทราบก่อน
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บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วนั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงาน
การประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึน้ โดยถูกต้องและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ อรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระแจ้งเพื่อที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ในวาระนี ้
เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาวาระถัดไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบั ทราบรายงานการประชุม วิ สามัญ ผูถ้ ื อ หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี 2562
ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสาร
ดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับ
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
และรายงานประจาปี ของบริษัทซึ่งจัดส่งให้ผถู้ ือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม โดยในปี นีศ้ ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้อานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านในการจัดทา QR Code ปะหน้าเอกสารเชิญประชุม โดยผูถ้ ือหุน้
สามารถสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารผ่านระบบออนไลน์
นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
โดยสรุปสาระสาคัญดังนี ้
สาหรับปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิรวมจานวน 76.9 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิเฉพาะบริษัท
จานวน 319.4 ล้านบาท ทาให้มีขาดทุนสุทธิลดลงจากปี ก่อนเป็ นจานวน 243 ล้านบาท
ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3.2 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ
มีรายได้รวมจานวน 9.2 ล้านบาท ทาให้รายได้รวมลดลงจากปี ก่อนเป็ นจานวน 6 ล้านบาท และมีกาไรจากส่วนงานธุรกิจนี ้
เป็ นจานวน 600,000 บาท
ส่วนงานธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า ซึง่ ได้เริม่ ดาเนินธุรกิจตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 25.3 ล้านบาท
ขาดทุนจากส่วนงานธุรกิจนีเ้ ป็ นจานวน 1.5 ล้านบาท สาเหตุที่ขาดทุนเนื่องจากว่า ในช่วงเริม่ ต้นธุรกิจที่ยงั ไม่เริม่ มีรา้ นค้าเข้า
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มาในระบบ บริษัทฯ มีตน้ ทุนในการดาเนินงานค่อนข้างสูง เช่น ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง ค่าจ้างพนักงานขายเข้าไปแนะนาสินค้า
ให้รา้ นค้าปลีก/ร้านโชห่วย
ส่ว นงานธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพ ย์ใ ห้เช่ าอาคาร ABC World ซึ่ง บริษั ท ฯ ได้ย กเลิก ส่ว นงานธุ ร กิ จนี ไ้ ปเมื่อเดือน
มกราคม 2562 จึงทาให้รบั รู ร้ ายได้มาเพียง 1 เดือน มีรายได้จานวน 2.7 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจานวน
23.9 ล้านบาท และมีผลการดาเนินงานขาดทุนจานวน 79 ล้านบาท เมื่อบริษัทหยุดดาเนินงานในธุรกิจนี ้ จึงรับรู ข้ าดทุนในปี
2562 จานวน 500,000 บาท และปั จจุบนั บริษัทฯ ยังไม่ดาเนินธุรกิจส่วนนีเ้ พิ่มเติม
ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เดิม ในปี 2559 บริษัทฯ มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า
โครงการ ABOVE สุขมุ วิท 39 ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขายโครงการนีอ้ อกไปด้วยมูลค่า 800 ล้านบาท จึงมีการรับรู ก้ าร
ขาดทุนจากค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายโครงการจานวน 55 ล้านบาท และปั จจุบนั บริษัทยังไม่ดาเนินธุรกิจส่วนนีเ้ พิ่มเติม
เมื่อรวมผลการดาเนินงานทัง้ หมดของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจานวน 31.2 ล้านบาท ลดลงจากปี
2561 คิดเป็ นจานวน 801.9 ล้านบาท แม้ว่ารายได้จะลดลงจานวนค่อนข้างมาก แต่ขาดทุนในปี 2562 ก็ลดลงจานวนมาก
เช่นกัน ปี 2561 หลังจากที่ขายโครงการ ABOVE39 และยกเลิกธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่อาคาร ABC World แล้ว ก็ทาให้ขาดทุนจาก
การดาเนินธุรกิจในปี 2562 เหลือเพียง 1.4 ล้านบาท ซึง่ ผลขาดทุนเมื่อเทียบกับปี 2561 ลดลงจานวน 127.7 ล้านบาท
ภาพรวมผลการดาเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีกาไร (ขาดทุน) ส่วนงานธุรกิจ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ภาษี เงินได้ ซึง่ ค่าใช้จ่ายทุกรายการมีแนวโน้มที่ลดลงจากปี 2561 ทาให้ขาดทุนสุทธิลงลดเหลือเป็ นจานวน 76.9 ล้านบาท
รายการ
กาไร (ขาดทุน) ส่วนงานธุรกิจ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี เงินได้
ขาดทุนสุทธิ

ปี 2562
(1.4)
4.0
(79.7)
0.2
(76.9)

ปี 2561
(129.1)
11.8
(137.4)
(42.8)
(21.9)
(319.4)

(หน่วย : ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง
+127.7
-7.8
+57.7
+42.8
+22.1
+242.5

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี ้ เป็ นวาระแจ้งเพื่อที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ในวาระนี ้
เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ได้มีการพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) นัน้ มีความคืบหน้าใน
การดาเนินงานเป็ นอย่างไรบ้าง
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นางสาวนราวดี วรวณิชชา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจากการ
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) บริษัทฯ ได้รบั เงินเพิ่มทุนจานวน 33 ล้านบาท ส่วนการ
เพิ่มทุนจากการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) บริษัทฯ ได้รบั เงินเพิ่มทุนจานวน 55 ล้านบาท รวม
ทัง้ สิน้ เป็ นจานวน 88 ล้านบาท ซึ่งวัตถุประสงค์ในการขอเพิ่มทุนนัน้ ทางบริษัทจะนามาใช้ในการขยายกิจการเดิม และสร้าง
ธุรกิจใหม่ เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขนึ ้ ธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะดาเนินการนัน้ จะแบ่งเป็ น 3 ส่วนงาน คือ
1. ธุรกิจ Distribution
2. ธุรกิจ Money Service
3. ธุรกิจ Media
โดยทัง้ 3 ส่วนงานมีเป้าหมายเพื่อเชื่อม Network ของร้านค้าปลีก/ร้านโชห่วยทั่วประเทศ ซึ่ง ร้านค้าเหล่านีม้ ี
ความสัมพันธ์อนั ดี และเป็ นลูกค้าของ Strategic partner ของกลุ่มที่บริษัทฯ เสนอเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) จานวน 120,000 ร้านค้าทั่วประเทศ
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เมื่อเปรียบเทียบเงินที่ได้รบั จาก
การเพิ่มทุนกับค่าใช้จ่ายในปี 2562 แล้ว จึงอยากขอให้กรรมการและผูบ้ ริหารเร่งดาเนินงานเพื่อหยุดการขาดทุนสะสม และ
ให้หนุ้ B52 มีการเปลีย่ นแปลที่ดีขนึ ้ มีปันผลกลับมาให้ผถู้ ือหุน้ ต่อไป
จากนัน้ นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานแผนดาเนินงานปี 2563 ดังนี ้
เดิมในปี 2562 บริษัทฯ มีธุรกิจหลักอยู่ 3 ส่วนงาน คือ
1. ส่ว นงานธุ ร กิ จ E-Business ได้แ ก่ ABC Point ซึ่ ง รวบรวมพ้อ ยท์จ ากบัต รเครดิ ต , ระบบรับ ช าระเงิ น
WeChat และ Ali Pay ในปี 2563 บริษัทฯ จะยังคงดาเนินธุรกิจอยู่ แต่จะไม่ขยายธุรกิจ เพิ่มขึน้ เนื่องจาก
ปั จจุบนั ธนาคารพาณิชย์หลาย ๆ แห่งได้เข้ามาเป็ นผูร้ บั แลกพ้อยท์เอง บริษัท ฯ แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์
ได้ยาก ส่วนระบบรับชาระเงิน WeChat และ Ali Pay ก็มีธนาคารพาณิชย์เข้ามาแข่งขันลดอัตราค่าบริการ
ให้กบั ร้านค้าที่เป็ นตัวแทนรับชาระค่อนข้างสูง
2. ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้ยกเลิกดาเนินการไปแล้ว และบริษัทฯ จะไม่ดาเนินงานในธุรกิจนี ้
ต่อไป
3. ส่วนงานธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า ซึง่ บริษัทฯ ได้เริม่ ดาเนินการเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2562
โดยในปี 2563 บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนแนวการดาเนินธุรกิจภายใต้นโยบายลงทุนในธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนน้อย
ให้ผลตอบแทนสูง และสามารถบริหารความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ใหม่ โดยการจัดตัง้ บริษัทย่อย ดังนี ้

1. บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จากัด จะดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดจาหน่ายสินค้าให้แก่รา้ นค้าปลีก/ร้านโชห่วย
2. บริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด จะดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน
3. บริษัทย่อยที่อยู่หว่างการจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ จะดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ
นายอาชนัน วรานุศุภากุล รองประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการส่วนงานธุรกิจจัดจาหน่าย (ดิสทริบิวชั่น) รายงานความ
คืบหน้าแผนดาเนินงานของบริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จากัด ดังนี ้
เป้าหมายของดิสทริบิวชั่น คือ
1. การสร้างเครือข่ายเพื่อเป็ นธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า โดยในปี 2563 มีเป้าหมายคัดเลือกร้านค้าปลีก/ร้านโชห่วย
ทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายจานวน 75,000 ร้านค้าเป็ นตัวกระจายสินค้าให้กบั บริษัทฯ
2. พัฒนา platform Tanjai D ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการทดสอบระบบ
3. สินค้าที่จะจาหน่ายในร้านค้าปลีก/ร้านโชห่วย คือ สินค้าฝากขาย กาไรดี
4. จาหน่ายสินค้าผ่าน E-catalog ไปยังเครือข่ายผ่าน platform Tanjai D
โดยใน platform Tanjai D จะแบ่งเป็ น 5 เมนู ดังนี ้
1. ฝากขาย ก าไรดี เป็ น การสั่ง ซื อ้ สิน ค้า ในแคตตาล็อ ก โดยประเภทสิน ค้า จะเป็ น สิน ค้า ที่ มี ก ารใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน และสินค้าที่ไม่มีขายในร้านโชห่วย มูลค่าสินค้า 400-4,000 บาท แบ่งออกเป็ น 5 หมวดหมู่ คือ
 สินค้าประเภทเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
 สินค้าประเภทเครือ่ ใช้ภายในบ้าน
 สินค้าประเภทเครือ่ งครัว
 สินค้าประเภทเครือ่ งนอน
 สินค้าประเภทมือถือและอุปกรณ์เสริม
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2.

3.

4.
5.
6.

เงื่อนไขการเลือกสินค้าเข้ามาขายในแคตตาล็อก คือ
 B52 จะไม่มี Stock สินค้า
 สินค้าที่มีอตั รากาไรจากการจาหน่ายสูง (high profit margin)
 สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และมีรบั ประกันสินค้า
 เจ้าของสินค้าเป็ นผูร้ ว่ มสนับสนุนจัดทาสือ่ โฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
สั่ง ของเข้าร้าน เป็ น การสั่งซือ้ สินค้าจากผู้จัดจาหน่ายเข้าร้าน ผ่า น platform Tanjai D โดยไม่ตอ้ งใช้
พนักงานขายเข้าไปจดรายการสั่งซือ้ โดยเป็ นสินค้าที่ Distributor เป็ นผูจ้ ัดจาหน่าย เช่น นา้ อัดลม นม
เครือ่ งดื่มชูกาลัง
แต้มสะสมแลกของ เป็ นการนาแต้มที่มีการสะสมจากการสั่งซือ้ ของ (เฉพาะสั่งสินค้าผ่าน Catalog) มา
แลกสินค้า หรือกิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยสามารถแลกเป็ นส่วนลดเงินสดแลกซือ้ สินค้า, แลกสินค้าพรีเมี่ยม
ที่จดั กิจกรรม หรือชิงโชคแลกรางวัล
ติดต่อสอบถาม ระบบจะ link ไปที่หน้า TanjaiD Call Center เพื่อติดต่อผ่าน 2 ช่องทาง คือ Call Center
โต้ตอบผ่าน Line และ Call Center ในรูปแบบโทรศัพท์
ทันใจดี เงินหมุน (ทันใจ มันนี่)
เพื่อให้แพลตฟอร์มมีการสื่อสารกับร้านค้าปลีก/โชห่วยอย่างสม่าเสมอ จึงจะมีขอ้ ความสื่อสารผ่าน Line
Tanjai D แบ่งเป็ น
 Sales&Promotion จานวน 4-6 ข้อความ/สัปดาห์ เพื่อสือ่ สารโปรโมชั่นของฝากขายกาไรดี/สั่งของ
เข้าร้าน
 บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ จานวน 1-2 ข้อความ/สัปดาห์ เช่น เป็ นดวงประจาสัปดาห์ ตรวจสลาก
กินแบ่งรัฐบาล
 อื่น ๆ จานวน 1 ข้อความ/สัปาดห์ เป็ นแบบสอบถาม หรืออื่น ๆ

นายปิ ยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด รายงานความ
คืบหน้าแผนดาเนินงานของบริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด ดังนี ้
บริษัทฯ จะเชื่อมแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในทุกผลิตภัทฑ์ที่บริษัทฯ มี เมื่อร้านค้าดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม Tanjai D แล้ว
ก็จะสามารถใช้ในธุรกิจ Distribution และธุรกิจ Money ได้ เพื่อให้รา้ นค้าที่ไม่สามารถลงทุนในเทคโนโลยีเองได้สามารถ
เข้าถึงบริการเติมเงิ น โอนเงิน จ่ายเงิน เพื่อบริการลูกค้าในร้านค้า และร้านค้าปลีก/โชห่วยสามารถเพิ่มรายได้จากการเป็ น
ตัวแทนมันนี่เซอร์วิสอีกด้วย
1. สินเชื่ อเพื่อธุรกิ จค้าปลีก ร้านค้าธุรกิ จ SME ประเภทวงเงิ น O/D, term-loan จะบริการสินเชื่ อให้กับ
ร้านค้าที่ตอ้ งการวงเงินสินเชื่อเพื่อบริหารและขยายธุรกิจ โดยบริษัท ฯ ได้รว่ มมือกับพันธมิตรทางด้าน
การเงิน
2. สินเชื่อเงินหมุนโดยใช้รถยนต์เป็ นหลักประกันสินเชื่อ ร้านค้าปลีก/โชห่วยสามารถใช้แพลตฟอร์มที่มี
แนะนาบริการสินเชื่อให้กบั ลูกค้าที่มาซือ้ ของในร้านค้าปลีก/โชห่วย เช่น สินเชื่อเงินหมุนโดยใช้รถยนต์
โดยลูกค้าสามารถสมัครผ่านแพลตฟอร์มที่รา้ นค้า ร้านค้าจึงสามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึน้
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3. การโอนเงิน-จ่ายเงิน ข้ามจังหวัดและต่างประเทศ (International Transfer)
นางสาวปวราย์ ตันบุญจิตต์ รองประธานฝ่ าย ส่วนงานธุรกิจมีเดีย รายงานความคืบหน้าแผนดาเนินงานของส่วน
งานธุรกิจมีเดีย ดังนี ้
ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (media service) ผ่านเครือข่าย Tanjai D ซึ่งมีแนวคิด Performance
Media Network ในการเชื่อมโยงแบรนด์และลูกค้าเข้าด้วยกัน ผ่านเครือข่ายที่วดั ผลได้ มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพและทรง
พลังที่สดุ เพื่อให้นกั การตลาดบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตงั้ ไว้
เนื่องจากเครือข่ายที่มีเป็ นคนในพืน้ ที่ จึงสามารถช่วยนักการตลาดในการพัฒนา ต่อยอดแนวคิดแคมเปญและ
โปรโมชั่น และข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดจะช่วยทาการสื่อสารทางการตลาด ทาสื่อโฆษณา รวมถึงเป็ นช่องทางการขาย
เพื่อให้นกั การตลาดสามารถเพิ่มยอดขายได้
การต่อยอดทางธุรกิจจะผ่าน 16 Distributor ซึ่งเป็ นผูก้ ระจายสินค้าหลักทัง้ 77 จังหวัด มีรา้ นค้าอยู่ 120,000
ร้านค้า จึงทาให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ประมาณ 1.5 ล้านคน/วัน ทาให้นกั การตลาดเห็นว่า หากซือ้ สือ่ กับทางบริษัทฯ จะทา
ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้คอ่ นข้างมาก
เครือข่ายที่มีสามารถต่อยอดทางธุรกิจสือ่ โฆษณาได้ดงั นี ้
1. ร้านค้าขนาดใหญ่ เช่น Hypermarket, Supermarket, Minimart, Traditional Trade ผ่านสือ่ Billboard,
Mini Billboard, Digital Signaga, Digital LED, Poster, Sunshade
2. ร้า นค้า แบบเฉพาะด้า น เช่ น ร้า นขายของเสริ ม สวย, ร้า นขายยา, ร้า นขายของแม่ แ ละเด็ ก และ
ร้านอาหาร-โรงแรม
3. สือ่ เคลือ่ นที่ (Transit Ad) เป็ นรถของ Distributor เป็ นรถตู้ รถบัส หรือรถขนของ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร สรุ ปเพิ่มเติมถึงแผนการดาเนินงานปี 2563
ดังนี ้
1. บริษัทฯ จะเชื่ อมร้านที่มีอยู่ท่ ัวประเทศเข้าสู่ระบบผ่าน Platform “ทันใจดี ” (Tanjai D) และจะมีการ
พัฒนาการใช้งาน เพิ่มสินค้าและบริการเข้าไป
2. รูปแบบธุรกิจจะผ่าน Tanjai D Catalog และ Marketing Distribution โดยมีรา้ นค้าปลีก/โชห่วยเป็ นช่อง
ทางการขาย
3. ควบคูก่ บั การให้บริการ Money และ Media ให้แก่เครือข่ายร้านค้าปลีก/โชห่วยของบริษัทฯ
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ขอให้บริษัทฯ ดาเนินงานตามแผนงาน
ที่ได้เสนอมา และขอแนะนาให้บริษัทฯ นาธุรกิจที่แยกตามบริษัทย่อยนี ้ นามาเชื่อมเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ และควรให้บริการ
หลังการขายเพื่อดูแลสินค้าหลังการขายกับลูกค้า
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นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า แพลตฟอร์มที่ใช้กบั ร้านค้าปลีก ร้านโชห่วยนัน้ มี
งบประมาณ มีค่าใช้จ่ายที่ดาเนินงานไปแล้วเท่าใด มีความคืบหน้าในการพัฒนาไปแล้วอย่างไรบ้าง และมีส่วนแบ่งกาไร
อย่างไรให้กบั ร้านค้าปลีก/โชห่วย
นางสาวนราวดี วรวณิชชา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า บริษัทฯ วางงบประมาณในการ
พัฒนาแพลตฟอร์มจานวน 10 ล้านบาท ซึ่งได้ลงทุนไปแล้วจานวนประมาณ 3 ล้านบาท เริ่มใช้งานแพลตฟอร์มแล้ว โดยกลยุทธ์
ของบริษัทฯ คือ นาแพลตฟอร์มมาใช้งาน แล้วทาการปรับปรุ งพัฒนาแพลตฟอร์ม พร้อม ๆ กับการสร้างเครือข่ายของธุรกิจ
ส่วนการแบ่งกาไรกับร้านค้าปลีก/โชห่วยอยูร่ ะหว่างการจัดทาแผนอยู่
นายสิงหพงษ์ สุคนั โธ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ สาหรับแผนการดาเนินงานปี 2563 ที่ทา
เห็นว่า บริษัทฯ มีแผนดาเนินงานที่ชดั เจน และสอบถามว่า จากแผนดาเนินงานที่เสนอมา ทางบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดที่จะ
ใช้ในการดาเนินกิจการได้อีกนานเท่าใด
นางสาวนราวดี วรวณิชชา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า บริษัทฯขอให้ผถู้ ือหุน้ มีความมั่นใจว่า
ธรรมชาติของธุรกิจ จะต้องมีการวางรากฐานทางธุรกิจก่อน หลังจากนัน้ เมื่อบริษัทฯ วางแพลตฟอร์มได้ จะทาให้บริษัทฯ
ได้รบั รายได้เข้ามาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า แผน
ดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 นัน้ จะเป็ นธุรกิจที่ไม่จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนของบริษัทฯ จานวนมาก
นายสิงหพงษ์ สุคนั โธ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้
1) ABC Point และระบบรับชาระเงิน WeChat และ Ali Pay ทางบริษัทฯ จะยังคงธุรกิจไว้ แต่จะไม่ขยาย
ธุรกิจเพิ่มอีกใช่หรือไม่
2) แพลตฟอร์มทันใจดี ในส่วนฝากขายกาไรดี จะใช้รา้ นค้าปลีก/โชห่วยเป็ นช่องทางการสั่งซือ้ และรับ
สินค้าใกล้บา้ นได้ใช่หรือไม่
3) แพลตฟอร์มทันใจดี เป็ นแพลตฟอร์มที่พฒ
ั นาให้กบั เจ้าของร้านค้าปลีก/โชห่วยเป็ นผูใ้ ช้งานใช่หรือไม่
4) การจาหน่ายผ่านแพลตฟอร์มทันใจดี ผูใ้ ดจะเป็ นผูส้ ง่ สินค้าให้รา้ นค้า
นายอาชนัน วรานุศภุ ากุล รองประธานฝ่ าย ส่วนงานธุรกิจดิสทริบิวชั่น ชีแ้ จงว่า ABC Point และระบบรับชาระ
เงิน WeChat และ Ali Pay ทางบริษัทฯ จะยังคงธุรกิจไว้ แต่จะไม่ขยายเพิ่มเติม
ในส่วนของแพลตฟอร์มทันใจดีนนั้ บริษัทฯ จะใช้รา้ นค้าปลีก/โชห่วย เป็ นช่องทางการสั่งซือ้ สินค้า และให้ลกู ค้ารับ
สินค้าที่รา้ นค้าใกล้บา้ นได้ โดยเจ้าของร้านค้าปลีก/โชห่วยจะเป็ นผูใ้ ช้งานแพลตฟอร์มนี ้ โดยผูจ้ ัดส่งสินค้านัน้ แบ่งได้เป็ น
สินค้าในแคตตาล็อก จะเป็ นเจ้าของสินค้าหรือผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้านัน้ เป็ นผูส้ ง่ สินค้าให้กบั ลูกค้า ส่ วนการสั่งสินค้าเข้าร้าน จะ
เป็ นกลุม่ ทีเจดี ซึง่ เป็ นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Stergic Partner) เป็ นผูส้ ง่ สินค้าไปจาหน่าย
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาวาระถัดไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 และรายงานประจาปี ของบริษัท เนื่องจาก
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแล้ว
ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 ระบุวา่ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทา
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ใน
การประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2
นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สรุปได้ดงั นี ้
บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 198.1 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2561 เป็ น
จานวน 14.9 ล้านบาท คิดเป็ น 7% สินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเป็ นจานวน 110 ล้านบาท
คิดเป็ น 55% ของสินทรัพย์รวม
ในสิน้ ปี 2562 บริษัทฯ อยูใ่ นช่วงระหว่างพัฒนาธุรกิจ แพลตฟอร์ม และวางแผนการดาเนินงาน เงินสดที่ได้รบั จาก
การเพิ่มทุนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 จานวน 88 ล้านบาท ถูกเก็บไว้ในบัญชีของบริษัทฯ ครบทัง้ จานวน ยังไม่ได้ถกู ใช้
ไปแต่อย่างใด
บริษัทฯ มีหนีส้ นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 5.2 ล้านบาท ลดลงไป 37.9 ล้านบาท คิดเป็ น 87.8% หนีส้ นิ
ที่มียอดคงเหลือเป็ นหนีส้ นิ ทางการค้า
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ อยู่ที่ 192 ล้านบาท จากการที่มีระดมทุนผ่านการออกหุน้ เพิ่มทุน ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และเพิ่มทุนจากการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
งบกาไรขาดทุนมีรายได้รวมจานวน 31.2 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจานวน 76.9 ล้านบาท
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากคาแถลงของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
2562 มีการระบุว่า ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี 2562 มีความเสี่ยงในการตรวจสอบของรายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ น
เกณฑ์ ขอให้อธิบายความหมายของคานีใ้ นการบันทึกการลงบัญชี นอกจากนี ้ สอบถามว่ารายการปรับปรุ งผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสินทรัพย์ที่บนั ทึกจานวน 96 ล้านบาทในงบกระแสเงินสด เกิดจากการด้อยค่าสินทรัพย์ประเภทใด และมีที่มา
อย่างไร
นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ชีแ้ จงว่า จากการที่บริษัทออกหุน้ เพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภา
วิชาชีพได้กาหนดวิธีบนั ทึกบัญชีไว้วา่ กรณีที่บริษัทออกหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ต่ากว่าราคา
ตลาด บริษัทต้องบันทึกหุน้ ที่ออกด้วยราคาตลาด ในขณะที่เงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนมีจานวนน้อยกว่า ทาให้บริษัทต้อง
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บันทึกผลต่างเป็ นค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดยการออกหุน้ เป็ นเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในมาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 2 เรือ่ งการจ่ายหุน้ เป็ นเกณฑ์ (Share based payment) โดยชื่อที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษอาจฟั งแล้วเข้าใจยาก
แต่นยั ยะเกิดจากการที่เราออกหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ที่ต่ากว่าราคาตลาด จึงบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายจานวน 11 ล้านบาท
นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า รายการปรับปรุงการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในกระแสเงินสดนัน้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จานวน 96 ล้านบาท ซึ่งมาจาก
อาคาร ABC World ต่อมามติคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกเลิกธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่อาคาร ABC World ในเดือนตุลาคม 2561
ผูส้ อบบัญชีจึงต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ดังกล่าวมิได้เป็ นค่าใช้จ่ายที่กระทบกับเงินสด กล่าวคือ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินออกไปแต่อย่างใด แต่เนื่องจาก ณ สิน้ ปี 2561
บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงานอยูใ่ นงบการเงินจานวน 96 ล้านบาท ในงบกระแสเงินสดปี 2561 จึงต้องมีการกระทบ
ผลขาดทุนในงบกระแสเงินสดว่ามีรายการค่าใช้จา่ ยที่ไม่เป็ นเงินสดอยูจ่ านวน 96 ล้านบาท เมื่อกระทบผลขาดทุนดังกล่าวหัก
ออกจากขาดทุนจากการดาเนินงานจึงได้เงินสดที่ได้มาหรือจาหน่ายไปในส่วนของเงิ นสดที่กิจกรรมดาเนินงาน จานวน
เดียวกันนีจ้ ึงได้กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2562 โดยแสดงไว้เป็ นตัวเลขติดลบ กล่าวได้
ว่าในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินออกสาหรับผลขาดทุนนี ้ ดังนัน้ ในปี 2562 จึงมีการบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจานวนเดียวกันออก
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
โดยมติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงของผูถ้ ือหุ้ นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มีจานวนผูถ้ ือหุน้ มาเพิ่มในวาระนี ้ จานวน
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ จานวน
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทั้งหมด

25
73

คะแนนเสียง
1,278,567,364
1,278,567,364

ราย
ราย

รวมจานวนหุน้
รวมจานวนหุน้

50,392,637
1,278,567,364

หุน้
หุน้

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

มติท่ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตแล้วตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผล และงดการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2562
ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 46 ระบุว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลประเภท
อื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่บริษัทยังจาหน่ายหุน้ ไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปั น
ผลทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
งบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
แสดงให้เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ มี ผ ลขาดทุน สะสมซึ่ ง ยัง ไม่ ไ ด้จัด สรร จ านวน 802,489,412 บาท ซึ่ ง ตามมาตรา 115 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กาหนดว่า การ
จ่ายเงินปั นผลจะต้องจ่ายจากเงินกาไรเท่านัน้ ดังนัน้ บริษัท ฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ อีกทัง้ ในปี 2562 บริษัทฯ มี
ขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 76,762,710 บาท ซึง่ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กาหนดว่า กาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ จะต้องถูกจัดสรรไว้เป็ น
ทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ บริษัท ฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
สาหรับปี 2562 ได้
เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
โดยมติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงของผูถ้ ือหุ้ นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มีจานวนผูถ้ ือหุน้ มาเพิ่มในวาระนี ้ จานวน
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ จานวน
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทั้งหมด
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คะแนนเสียง
1,278,567,364
1,278,567,364

ราย
ราย

รวมจานวนหุน้
รวมจานวนหุน้

1,278,567,364

หุน้
หุน้

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล และงดการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2562
ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 ระบุวา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออก
จากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูค้ รบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ ทัง้ นี ้ กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระนีอ้ าจได้รบั เลือกให้เข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวนหนึง่ ในสามของกรรมการทัง้ คณะ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) นายชวภาส
องค์มหัทมงคล
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
(2) นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
(3) นางอารยา
สัลเลขวิทย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลของนายชวภาส องค์มหัทมงคล นางสาวฉันธนา
ศรีสวัสดิ์ และนางอารยา สัลเลขวิทย์ อย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า ทุกท่านล้วนเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ เป็ น
ผูม้ ีพนื ้ ฐานความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท
กรรมการทัง้ 3 ท่านปฏิบตั ิงานในฐานะคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดี
โดยได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่ เกี่ยวข้อง และข้อบังคับ
บริษัท ดังนัน้ จึงเห็นชอบต่อการเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 3
ท่านกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3)
เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนีม้ ีกรรมการที่มีสว่ นได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน จึง
กล่าวเรียนเชิญกรรมการบริษัททัง้ 3 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง
โดยมติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดในข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 17 โดยการลงมติ จะทาการลงมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
มีจานวนผูถ้ ือหุน้ มาเพิ่มในวาระนี ้ จานวน
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ จานวน

73

ราย
ราย

รวมจานวนหุน้
รวมจานวนหุน้

1,278,567,364

หุน้
หุน้

(6.1) นายชวภาส องค์มหัทมงคล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี ้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

คะแนนเสียง
1,278,567,364
-

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00
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มติ
บัตรเสีย
รวมทั้งหมด

คะแนนเสียง
1,278,567,364

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00

(6.2) นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี ้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทั้งหมด

คะแนนเสียง
1,278,567,364
1,278,567,364

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

(6.3) นางอารยา สัลเลขวิทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี ้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทั้งหมด

คะแนนเสียง
1,278,567,364
1,278,567,364

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ (1) นายชวภาส องค์มหัทมงคล (2) นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์ และ (3) นาง
อารยา สัลเลขวิทย์ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ดังนัน้ กรรมการของบริษัทจึงประกอบด้วยกรรมการตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายสุเทพ
พงษ์พิทกั ษ์
ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิมิต
วงศ์จริยกุล
ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
3. นางสาวนราวดี วรวณิชชา
ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
4. นายชวภาส องค์มหัทมงคล ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน และกรรมการบริหาร
5. นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหาร
6. นายจานรรจ์ กุลนรัตน์
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางอารยา
สัลเลขวิทย์
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 ระบุให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ใน
อันที่จะได้รบั ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ดังนี ้
คณะกรรมการได้พิ จารณาเสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในวงเงิ น รวมไม่เกิ น ปี ละ 1,500,000 บาท โดยจัด สรรและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับปี 2562 ดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท (รายครัง้ )
(จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร (non-executive director)
- กรรมการบริหาร (executive director)

ปี 2563

ปี 2562

8,000
5,000
2,000

8,000
5,000
2,000

8,000

8,000

5,000

5,000

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายครัง้ )
(จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8,000
5,000

ไม่มี
ไม่มี

ค่าตอบแทนประจาสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ (รายไตรมาส)

30,000

30,000

1,500,000

1,500,000

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รายครัง้ )
(จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

วงเงินรวมต่อปี (บาท)

หมายเหตุ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ทัง้ นี ้ มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลีย่ นแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทัง้ หมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รบั
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจ่ายจริง ปี 2562 รายบุคคล ปรากฎในรายงานประจาปี ท่สี ง่
ให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแล้ว สาหรับปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าเบีย้ ประชุมให้กบั คณะกรรมการทัง้ บริษัท รวมทัง้ สิน้ 302,000 บาท
และมีการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส รวมทัง้ สิน้ 370,000 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการ
ทัง้ สิน้ ที่มีการจ่ายจริงในปี 2562 คือ 672,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินที่ได้รบั การอนุมตั ิจากผู้ถือหุน้ ในปี 2562 คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าอัตราดังกล่าวยังคงเหมาะสม
เลขานุการฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
โดยมติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
มีจานวนผูถ้ ือหุน้ มาเพิ่มในวาระนี ้ จานวน
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ จานวน
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทั้งหมด

3
76

คะแนนเสียง
1,278,571,424
1,278,571,424

ราย
ราย

รวมจานวนหุน้
รวมจานวนหุน้

4,060
1,278,571,424

หุน้
หุน้

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็ น
เอกฉันท์
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 54 ระบุว่า ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทกุ ปี
โดยที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้นอาจเลือ กผู้ส อบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับต าแหน่ง อีกก็ ได้ และให้ที่ ประชุมผู้ถือ หุน้ กาหนด
ค่าตอบแทนที่ผสู้ อบบัญชีควรได้รบั
นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2563 ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบตั ิงาน
เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษัท ได้แก่
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1)
2)
3)
4)
5)

นายเจษฎา
นางสาวกรรณิการ์
นายจิโรจ
นางสาวนงลักษณ์
นางสุมนา

หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
วิภาณุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
พัฒนบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
โดยเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาหรับการตรวจสอบงบการเงิน
ของของบริ ษั ท ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 1,500,000 บาท เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2562 ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ในปี 2562 มี ค่ า สอบบัญ ชี จ านวน
1,380,000 บาท เพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 120,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.7
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ตอ้ งมีการสอบบัญชีของบริษัทย่อย (ถ้ามี) ค่าสอบบัญชีของบริษัท ย่อยจะกาหนดในวงเงินไม่เกิน
จานวน 250,000 บาทต่อ 1 บริษัทย่อย เมื่อเปรียบเทียบวงเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสาหรับ ปี 2562 ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในปี ก่อนเคยอนุมตั ิวงเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็ นจานวนไม่เกิน 390,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย่อย
มีการจัดตัง้ ในช่วงกลางปี 2562 และมีจานวนธุรกรรมน้อย ผูส้ อบบัญชีจึงปรับลดค่าสอบบัญชีลงเหลือจานวน 150,000 บาท
ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดที่สานักงานของผูส้ อบบัญชี (ถ้ามี)
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 2
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3
ค่าตรวจสอบบัญชีประจางวด วันที่ 31 ธันวาคม
รวม ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท/บริษัท)
รวม ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
(ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีตอ่ บริษัทย่อย 1 บริษัท)

จานวนเงินทีข่ ออนุมัติ
ปี 2563
200,000
200,000
200,000
900,000
1,500,000

เกิดขึน้ จริงใน
ปี 2562*
120,000
180,000
180,000
900,000
1,380,000

ปี 2563
250,000

ปี 2562*
150,000

หมายเหตุ *ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2562 ที่เรียกเก็บจริงโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
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เลขานุการฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
โดยมติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มีจานวนผูถ้ ือหุน้ มาเพิ่มในวาระนี ้ จานวน
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ จานวน
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทั้งหมด

76

คะแนนเสียง
1,278,571,424
1,278,571,424

ราย
ราย

รวมจานวนหุน้
รวมจานวนหุน้

1,278,571,424

หุน้
หุน้

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ตามที่เสนอ
ทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ื อหุน้ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือไม่ ปรากฏว่าผูถ้ ื อหุน้ มีขอ้
ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ โดยสรุปประเด็นที่สาคัญได้ดงั นี ้
นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง กล่าวให้กาลังใจคณะกรรมการชุดใหม่ ขอสนับสนุนให้ดาเนินงาน
ให้บรรลุตามความตัง้ ใจ และขอสอบถามดังนี ้
1) แพลตฟอร์มทันใจดีนนั้ ร้านค้าปลีก/โชห่วยจะได้รบั ผลประโยชน์อย่างไรบ้าง
2) แพลตฟอร์ม ทัน ใจดี มีข อ้ ดีอ ย่า งไรที่จ ะให้ร า้ นค้า ปลีก /โชห่ว ยเข้า มาใช้ง าน แทนการซือ้ โดยตรง
จากผูผ้ ลิดหรือผูจ้ ดั จาหน่าย
3) ผูผ้ ลิตสินค้าทีจ่ ะนาสินค้ามาลงขายในแคตตาล็อกทันใจจะมีขอ้ ดีอย่างไร
นางสาวนราวดี วรวณิชชา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายย่อมต้องการ
กระจายสินค้าตรงไปยังร้านค้าปลีก/โชห่วยเอง แต่การค้าในหมูบ่ า้ นนี ้ ยังต้องอาศัยตัวกลาง คือ ยี่ป๊ั ว ซาปั๊ ว ที่มีความสัมพันธ์
อันดีกบั ร้านค้า หากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายสร้างแพลตฟอร์มของตัวเอง แล้วตัดตัวกลางอื่น ๆ ออกไป จะทาให้มีความเสีย่ ง
ค่อนข้างเยอะในการเสียตลาดให้กบั คู่แข่งที่ยงั รักษาสัมพันธภาพกับคนกลางยี่ป๊ั ว ซาปั๊ ว ซึ่งบริษัทฯ จะมีขอ้ จูงใจให้รา้ นค้า
ปลีก/ร้านโชห่วยมาใช้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ ที่ใช้ได้จริง มีสินค้า ช่วยให้รา้ นค้าปลีก/ร้านโชห่วยสามารถขายสินค้าที่ไม่เคย
มีขายในร้านค้า โดยไม่ตอ้ งสต็อกสินค้า และยังเป็ นช่องทางในการขอสินเชื่อ เป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั ร้านค้ามากขึน้ และ
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เนื่องจากช่องทางขายของบริษัทฯ ใช้เวลาอันสัน้ ในการสื่อสารระหว่างเจ้าของร้านค้ากับลูกค้า เจ้าของร้านค้ามีโอกาสแนะนา
สินค้าให้แก่ลกู ค้า และปิ ดการขายได้ผลมากกว่า
มีจานวนผูถ้ ือหุน้ มาเพิ่มในวาระนี ้ จานวน - ราย
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ จานวน 76 ราย

รวมจานวนหุน้
รวมจานวนหุน้ 1,278,571,424

หุน้
หุน้

ทัง้ นีม้ ีผถู้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมทัง้ หมด ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง
จานวน 54
ราย
รวมจานวนหุน้
1,298,779 หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
จานวน 22
ราย
รวมจานวนหุน้
1,277,272,645 หุน้
รวมจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ สิน้
จานวน 76
ราย
รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้
1,278,571,424 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 63.2320 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด 2,022,033,307 หุน้
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และกรรมการทุกท่านที่กรุณา สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

...................................................
(นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์)
ประธานที่ประชุม

...................................................
(นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์)
เลขานุการบริษัทฯ / ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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