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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัท ไอที กรีน จาํกัด (มหาชน) 

  

 ประชุมเมือวันศุกร์ที 5 เมษายน 2562 เริมประชุมเวลา 10.08 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่บริษัท ฯ 

เลขที 23/87-89 ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 15 คน นับจํานวนหุ้นทีถือรวมกนัได้ 99,939,820 หุ้น คิดเป็น 99,939,820 เสียง หรือ

ร้อยละ 99.93 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัท ซงึถือว่าครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 โดยมีนายอํานวย ทองสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานทีประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที 

37 ซงึกําหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของทีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที

ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่

มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ให้ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้ นคนหนึงเป็น

ประธานในทีประชมุ ทงันีม ีนางสาวอภชิญา สภุาสรูย์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 

 เลขานุการบริษัทแนะนําคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชมุดงันี 

 1. คณุอาํนวย ทองสถติย์  ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานทีประชมุ 

 2. คณุศภุชยั วินิจกลุชยั   รองประธานกรรมการบริษัท ฯ 

 3. คณุอดศิร สงิห์ฤาเดช  กรรมการบริษทั ฯ 

 4. คณุชลรัก สายวฒัน์   กรรมการบริษทั ฯ 

 5. คณุเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ  กรรมการบริษัท ฯ 

 6. คณุสริิพนัธ์ เขียนสภุาพ  กรรมการบริษัท ฯ 

 

 ก่อนเริมประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ

วาระการประชุม ซงึกําหนดตามข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วย

ตนเองและกรณีทีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะทีบริษัท ฯ ได้จดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญ

ประชมุมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซงึมีรายละเอยีด ดงันี 

- กรณีทีผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง เมือประธานเสนอให้ทีประชมุพิจารณาลงมตใินแตล่ะวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทีเสนอ ในการลงมติ ประธานจะ

สอบถามทีประชุมว่า “มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง”  หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสียง ให้ใช้บตัรลงคะแนนทีบริษัทจดัให้ แล้วสง่ให้เจ้าหน้าทีเพือสรุปคะแนนแจ้งในทีประชมุต่อไป  

 

สําหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง ทงันีในการรวบรวมผลคะแนน บริษัท ฯ จะนําคะแนนเสียงที

ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทังหมด สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นทีเห็นด้วย ขอให้ลงชือรับรองในบัตร

ลงคะแนนเสียงในวาระนนั ๆ และเก็บบตัรลงคะแนนไว้กบัท่าน โดยจะส่งบตัรลงคะแนนเห็นด้วยภายหลงัการประชุม

เสร็จสนิ 
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- กรณีทีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อนืเข้าร่วมประชมุแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น ผู้ รับ

มอบฉนัทะจะไม่ได้รับบตัรลงคะแนน เนืองจากบริษัท ฯ ได้นําคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความ

ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นบนัทกึรวมไว้ในเครืองคอมพวิเตอร์ เพือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

  

ทงันี ในแต่ละวาระการประชมุ ประธาน ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ทราบว่า ผู้ ถือหุ้น ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วยหรืองดออกเสียงเป็นจํานวนเท่าใด เพือให้ผู้เข้าร่วมประชมุทราบภายหลงัการตรวจนบัคะแนนแล้วเสร็จ 

  

วาระการประชุมทใีช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ได้แก่ 

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมือวนัองัคารที 17 เมษายน 2561 

วาระที 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

วาระที 4 พิจารณาเรืองการจดัสรรกําไร และการจา่ยเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินการ 

วาระที 6 พิจารณากรรมการทีครบวาระและกรรมการเข้าใหม่ 

วาระที 7 พิจารณาเรืองการแตง่ตงัผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2562 

วาระที 8 เรืองอนื ๆ (ถ้ามี) 

 

วาระการประชุมทีใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้ นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตาม

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ได้แก่ 

วาระที 5 พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

วาระการประชุมทไีม่มีการออกเสียงได้แก่ 

วาระที 2 รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท ฯ เกียวกบัผลการดําเนินงานบริษัท ฯ รอบปี 2561 เนืองจาก

เป็นวาระทีแจ้งเพือทราบ 

  

 เพอืให้การประชมุครังนีเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดี รวมทงัเพือความโปร่งใสในการนบัคะแนน

เสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตงันายคํานวล ด่านอดุม ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีการเงินของบริษัท และ                    

นายนฐัพนัธ์ เมืองวงษ์ พนกังานทีได้ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ฯ และนายกิตติพัฒน์ อรุณรังสรรค์ ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น เป็น

กรรมการตรวจนบัคะแนนในครังน ี 

 ทงันี ในแตล่ะวาระการประชมุ ประธาน ฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นออกเสียง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจํานวนเท่าใด และแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทราบภายหลงัการตรวจนับคะแนน

แล้วเสร็จ 

 ประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ของบริษัท ไอที กรีน 

จํากดั (มหาชน) และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี 

 

วาระท ี1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 เมอืวันอังคารท ี17 เมษายน 2561 

 ประธานแถลงต่อทีประชมุว่า คณะกรรมการบริษัท ฯ มีความเหน็วา่ บริษัท ฯ ได้จดัทํารายงานการพิจารณา

รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัองัคารที 17 เมษายน 2561 อย่างถกูต้องและครบถ้วนตาม 
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มติของทีประชุม ซงึบริษัท ฯ ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดงันัน จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัองัคารที 17 เมษายน 2561 โดยประธาน ฯ เสนอ

ให้ผู้ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซงึไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม 

   

มตทีิประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561         

เมือวนัองัคารที 17 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

ผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน เหน็ด้วย จํานวน  99,939,820 เสียง  

ผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน   -   เสียง 

ผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จํานวน         -      เสียง 

 

 นายกงัวาล กุศลธรรมรัตน์ ผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมด้วยตนเอง เรียนแจ้งนายอํานวย ทองสถิตย์ ประธานที

ประชมุวา่ ของดใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงและออกจากห้องประชมุเมือจบการประชมุวาระที 1 ส่งผลให้ในวาระที 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8(ถ้ามี) คงเหลือผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจํานวน 14 คน นบัจํานวนหุ้นทีถือรวมกนั

ได้ 99,939,780 หุ้น คดิเป็น 99,939,780 เสียง หรือร้อยละ 99.93 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัท ฯ ซงึ

ถือว่าครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 

วาระท ี2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท ฯ เกียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัท ฯ 

 ประธาน ฯ เชญินายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท 

ฯ สนิสดุปี 2561 

 นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร แถลงต่อทีประชมุว่า ในปี 2561 ทีผ่านมาเป็นปีทีมีความ

ยากลําบากอีกปีหนึง เนืองจากเศรษฐกิจด้านไอทีเติบโตไม่มากนัก ผู้ขายสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ มีการแย่งส่วนแบ่งทาง

การตลาดส่งผลให้เกิดสงครามราคา อีกทังผู้ ขายมีการแทรกแซงด้านราคาราย ส่งผลให้อัตรากําไรขันต้นลดลง

ค่อนข้างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามยอดขายในปี 2561 ยงัคงมีรายได้รวมใกล้เคียงกับปี 2560 มีความแตกต่างในส่วนของ

กําไรสทุธิมากกว่า 50% สาเหตทีุทําให้กําไรสทุธิลดลงคือ 

 บริษัท ฯ มกีารเปลียนแปลงการรับรู้รายได้การบริการบางส่วน คือ รายได้ด้านการบริการ 

 การลดลงของอตัรากําไรขนัต้น ผลเกดิจากการแซกแทรกทางด้านราคา 

 การเพิมขึนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซงึรายจ่ายส่วนใหญ่เกิดจากการเพิมขนึของจํานวน

พนกังานบริษัท ฯ 

 แบรนด์สินค้ารายใหญ่ทีบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายมีการแซกแทรกราคาอย่างหนัก อีกทังบริษัท ฯ มี

การเพมิแบรนด์สินค้าประเภทสินค้าเดียวกนั จงึเกิดการยกเลิกการเป็นตวัแทนจําหน่ายในทีสุด  

โดยบริษัท ฯ มีวิธีการแก้ไขปัญหาการลดลงของกําไรสทุธิดงันี 

1. เพิมจํานวนสินค้าทีบริษัท ฯ นําเข้ามาขาย คือ แบรนด์ Palo Alto , Forcepoint , WatchGuard และ 

Sangfor เพือชดเชยยอดขายทีหายไป คาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาในการพัฒนาการขายและการบริการ

ตา่ง ๆ มากกว่า 1 ปี  
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2. เพมิเติมการทําธุรกจิในลกัษณะของการให้บริการ ในบริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากดั ซงึเป็นบริษทัย่อย 

3. รักษาพนักงานของบริษัท ฯ เพือควบคุมสถานการณ์ โดยบริษัท ฯ ไม่มีนโยบายในการลดจํานวน

พนกังานเพือลดรายจ่ายด้านการขายและบริหาร 

 ประธาน ฯ เสนอผู้ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซงึไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม 

 

มตทีิประชุม ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ไอที กรีน จํากัด

(มหาชน) และรับรองรายงานประจําปี 2561 ของคณะกรรมการ 

 

วาระท ี3  พิจารณาอนุมัติงงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด  

 ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 

 ประธาน ฯ เชิญนายคํานวล ด่านอดุม ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีการเงิน เป็นผู้ รายงานงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 นายคํานวล ดา่นอดุม ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีการเงนิ แถลงตอ่ทีประชมุเกียวกบังบแสดงฐานะการเงิน

และงบกําไรขาดทนุบริษทั ฯ และบริษัทยอ่ย สําหรับรอบระยะเวลาบญัชสีินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 309 

รายได้รวม 638 

คา่ใช้จ่าย 614 

กําไรขนัต้น 21 

กําไรสทุธิ 15.6 

กําไรต่อหุ้น 0.16 

 

 ประธาน ฯ เสนอทีประชมุพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีสนิสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ ซงึไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม 

 

มตทีิประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสนิสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

ผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน เหน็ด้วย จํานวน  99,939,780 เสียง  

ผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน   - เสียง 

ผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จํานวน         -     เสียง 
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วาระท ี4 พจิารณาเรืองการจัดสรรเงนิกําไร และการจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินการประจาํปี 2561 

 ประธาน ฯ เชิญนายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าบริหาร เป็นผู้ รายงานเรืองการจดัสรรเงินกําไร และ

การจา่ยเงนิปันผล สําหรับผลการดําเนินการประจําปี 2561 

 นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าบริหาร แถลงทีประชุมว่า ภายใต้ข้อบงัคบัของ บริษัท ไอที กรีน 

จํากดั (มหาชน) หมวด 7 เงนิปันผลและเงินสํารอง ข้อ 48 กําหนดให้บริษัท ฯ ต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็น

ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมี

จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยสํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายปันผลได้ ตามมติ

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2562 เมือวนัทีจนัทร์ที 18 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติงดจ่ายเงิน

ปันผล สําหรับผลการดําเนินการรอบปี 2561 จากการประมาณการแล้วคาดว่าในปี 2562 บริษัท ฯ จะมีการแข่งขันด้าน

การขายและการบริหารค่อนข้างสูง จึงขอเก็บกําไรนีไว้เพือดําเนินงานของบริษัท ฯ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากปัญหาที

เกดิขนึ 

 ประธาน ฯ เสนอให้ทีประชมุพิจารณาอนุมตัิงดการจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ

ดําเนินการประจําปี 2561และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสยัต่าง ๆ ซงึไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

 

มตทีิประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์งดการจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ

ดําเนนิการประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เหน็ด้วย จํานวน  99,939,780 เสียง  

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน   -  เสียง 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จํานวน         -      เสียง 

 

วาระท ี5 พจิารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2562 

 ประธาน ฯ เชญินายศภุชยั วินิจกลุชยั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเรือง

การกําหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2562 

 นายศุภชัย วินิจกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อทีประชุมว่า ตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอืนใดให้แก่

กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ฯ กรณีทีข้อบังคับของบริษัทมิได้กําหนดไว้ การจ่าย

คา่ตอบแทนตามวรรคหนงึ ให้เป็นไปตามมติของทีประชมุผู้ถือหุ้น ซงึประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุ ดังนนับําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะ

กําหนด ตามมติทีประชมุคณะกรรมการสรรหา ฯ ครังที 1/2562 เมือวนัศุกร์ที 15 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมี

มตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2562 ซงึอยู่ในรูปแบบการประชมุ ดงันี 

  

ค่าเบียประชุมกรรมการชุดย่อย ปี 2562 การเปลียนแปลง 

เบียประชมุประธานกรรมการบริษัท ฯ (ครังละ) / คน 

เบียประชมุคณะกรรมการบริษัท ฯ (ครังละ) / คน 

30,000 บาท 

25,000 บาท 

ไม่เปลียนแปลง 

ไม่เปลียนแปลง 

เบียประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ(ครังละ) / คน 

เบียประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ(ครังละ) / คน 

20,000 บาท 

15,000 บาท 

ไม่เปลียนแปลง 

ไม่เปลียนแปลง 
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เบียประชมุประธานกรรมการบริหาร (ครังละ) / คน 

เบียประชมุคณะกรรมการบริหาร (ครังละ) / คน 

20,000 บาท 

15,000 บาท 

ไม่เปลียนแปลง 

ไม่เปลียนแปลง 

เบียประชมุประธานกรรมการสรรหาฯ (ครังละ) / คน 

เบียประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ (ครังละ) / คน 

20,000 บาท 

15,000 บาท 

ไม่เปลียนแปลง 

ไม่เปลียนแปลง 

 

 ประธาน ฯ เสนอทีประชมุพิจารณาอนมุตัิกําหนดผลตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2562 และเสนอให้ผู้

ถือหุ้นซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสยัต่าง ๆ ซงึไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม 

 

มตทีิประชุม ทีประชมุพจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัริกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจําปี 2562 ตาม

อตัรา 

 เบยีประชมุคณะประธานกรรมการบริษัท ฯ  ครังละ 30,000 บาท 

 เบยีประชมุคณะกรรมการบริษัท ฯ  ครังละ 25,000 บาท 

 เบยีประชมุคณะประธานกรรมการตรวจสอบ ครังละ 20,000 บาท 

 เบยีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ครังละ 15,000 บาท 

 เบยีประชมุคณะประธานกรรมการบริหาร   ครังละ 20,000 บาท 

 เบยีประชมุคณะกรรมการบริหาร   ครังละ 15,000 บาท 

 เบยีประชมุคณะประธานกรรมการสรรหาฯ  ครังละ 20,000 บาท 

 เบยีประชมุคณะกรรมการสรรหา ฯ  ครังละ 15,000 บาท 

 ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เหน็ด้วย จํานวน  99,939,780 เสียง  

 ผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน   - เสียง 

 ผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จํานวน  - เสียง 

 

วาระท ี6 พจิารณากรรมการทีครบวาระและกรรมการเข้าใหม่ 

 ประธาน ฯ แถลงต่อทีประชุมว่า ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) หมวด 4 

คณะกรรมการ ข้อ 18 กําหนดให้กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน 

ให้จบัสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซงึ

พ้นจากตําแหน่งตามวาระนีอาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งกไ็ด้ ตามมตทีิประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที 1/2562 

เมือวนัจนัทร์ 18 กมุภาพนัธ์ 2562 มีกรรมการทีครบวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก ่ 

 1. คุณศภุชยั  วินิจกลุชยั กรรมการครบวาระ 

 2. คุณชลรัก  สายวฒัน์  กรรมการครบวาระ 

 3. คุณเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ กรรมการครบวาระ 

 ประธาน ฯ เชิญกรรมกรรมการครบวาระทัง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เนืองจากเป็นกรรมการครบวาระ

และมีสว่นได้เสียในวาระนี 
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 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ทัง 3 ท่าน กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง 

เนืองจากได้ร่วมกนัพิจารณาคุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว พบว่าเป็นบุคคลซึงไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม

มาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั อกีทงัเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท ฯ 

เป็นผู้มีจริยธรรมคณุธรรม มีประวตักิารทํางานโปร่งใสและมีการร่วมงานกบับริษัท ฯ ด้วยดีเสมอมา 

 ประธาน ฯ เสนอทีประชมุพิจารณาอนุมตัิแต่งตงักรรมการทีครบวาระและกรรมการเข้าใหม่ และเสนอให้ผู้

ถือหุ้นซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสยัต่าง ๆ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม 

 

มตทีิประชุม ทีประชมุได้พิจารณาแล้วมีเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตงั นายศภุชยั วินิจกลุชยั กรรมการทีออกตามวาระ กลบั

เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เหน็ด้วย จํานวน  99,939,780 เสียง  

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน   - เสียง 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จํานวน         - เสียง 

 ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตงั นางชลรัก สายวฒัน์ กรรมการทีออกตามวาระ กลบั

เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนงึ ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เหน็ด้วย จํานวน  99,939,780 เสียง  

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน   - เสียง 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จํานวน         - เสียง 

 ทีประชมุได้พิจารณาแล้วมีเป็นเอกฉนัท์อนมุติัแต่งตงั นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ กรรมการทีออกตามวาระ 

กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ฯ ตอ่ไปอกีวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เหน็ด้วย จํานวน  99,939,780 เสียง  

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน   - เสียง 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จํานวน         - เสียง 

   

วาระท ี7 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2562 

 ประธาน ฯ เชิญนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รายการการแต่งตงัผู้สอบ

บญัชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2562 

 นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อทีประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 

(5) กําหนดว่ากิจการอนัทีประชุมสามญัประจําปีพึงเรียกมีดงันี คือ พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน และตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตังผู้สอบบัญชีจะแต่งตังผู้สอบบญัชีคนเดิมก็ได้ และ

ข้อบงัคับของบริษัทข้อที 55 กําหนดว่า ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ  ของ

บริษัท คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้แต่งตงัผู้สอบบญัชีของ บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิต ิจํากดั โดยมีรายชือผู้สอบบญัชีดงันี 

 1. นายธนะวุฒิ พิบลูย์สวสัด ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที 6699 หรือ 

 2. นายพีระเดช พงษ์สเถียรศกัดิ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4752 หรือ 

 3. นายพจน์  อศัวสนัติชยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที 4891 หรือ 

 4. นางสาวสลุลิด อาดสว่าง   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 7517 หรือ 
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 5. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 6838 หรือ 

 6. นางสาวธญัพร ตงัธโนปจยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที 9169 หรือ 

 7. นายสวุฒัน์ มณีกนกสกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที 8134 หรือ 

 8. นางสาวโสรยา ดินตะสวุรรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที 8658  

 หรือผู้สอบบญัชีท่านอืน ซงึบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบญัชีผู้ รับผิดชอบ 

 

 โดยกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 ภายในวงเงิน 940,000.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่า

สอบบญัชีของบริษัท ฯ จํานวน 800,000 บาท และของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากดั ซึงเป็นบริษัทลกูจํานวน 140,000 บาท 

ซงึเป็นอตัราทีเท่ากับค่าสอบบญัชีในปี 2561 ซงึค่าสอบบญัชีนีสอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราทีใกล้เคียงกับ

บริษัทอืนทีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทังนีบริษัทไม่ได้ใช้บริการอืนนอกจากบริการสอบบัญชี ผู้สอบบญัชีตามรายชือทีเสนอ

ข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับุคคล

ดงักล่าวแต่อย่างใด  

 ประธาน ฯ เสนอทีประชมุพิจารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2562 และเสนอให้

ผู้ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่าง ๆ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม 

 

มตทีิประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์แต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2562 ด้วย

คะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

  ผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน เหน็ด้วย จํานวน  99,939,780 เสียง  

  ผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จาํนวน   -  เสียง 

  ผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สทิธิ จํานวน         - เสียง 

 

วาระท ี8 พจิารณาเรืองอืน ๆ 

 เลขานุการบริษัท เสนอทีประชมุเพมิเติมวาระแจ้งเพือทราบ 2 วาระ 

 

8.1 กรรมการบริษัทลาออก 

 เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งทีประชมุว่า นายดล เหตระกูล ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการ

ชดุย่อย บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) และบริษทั เอช อาร์ ซ ีพี จํากดั มีผลวนัท ี28 มีนาคม 2562 

 เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งทีประชมุว่า นายกงัวาล กุศลธรรมรัตน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท และ

กรรมการชดุยอ่ย บริษัท ไอที กรีน จาํกดั(มหาชน) และบริษัท เอช อาร์ ซ ีพี จํากดั มีผลวนัที 5 เมษายน 2562 

  

มตทีิประชุม ทีประชมุรับทราบ 
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8.1 แต่งตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการทลีาออก 

 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2562 บริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) เมือวันพุธที 3 

เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ฯ มีมติแต่งตงันายแดน เหตระกูล ดํารงตําแหน่งแทนนายดล เหตระกลู กรรมการที

ลาออก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีลาออก 

 

มตทีิประชุม ทีประชมุรับทราบ 

 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า บริษัท ฯ จะจัดทํารายงานการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นบัแต่วนัประชมุนี โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  

คือ www.itgreen.co.th และขอความกรุณาสง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าทีของบริษัท ฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 10.45 น. 

 

 

 

 ……………………………………………. 

 ( นายอาํนวย ทองสถติย์ ) 

 ประธานทีประชมุ 

 

 

 ……………………………………………. 

 ( นางสาวอภิชญา สภุาสรูย์ ) 

 ผู้บนัทกึการประชมุ 


