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ท่ี BOL 454/2563 
8 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย : 

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ประชมุเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 
2. รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับ

รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) 
3. ข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่ 
4. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
5. รายช่ือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  
6. หนงัสือมอบฉนัทะ  
7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ  
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ  

 

 ด้วย บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563        
ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนน
พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดบัท่ี 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครัง้หนึ่ง พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 ตัง้แตว่นัท่ี 29 มิถนุายน 2563 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านมา 
ปรากฏผลโดยสรุป ดงันี ้ 

ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2561 

(ประจําปี) 

ปี 2562 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

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

กําไรสทุธิ (บาท) 104,086,815 143,911,631 38.26 
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                ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2561 

(ประจําปี) 

ปี 2562 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

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

กําไรสทุธิ (บาท) 101,636,945 140,633,484 38.37 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ซึง่ส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ ตามสิ่งท่ี

ส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2  

วาระที่ 3   รับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษัท
จ่ายเงินปันผล จากเงินกําไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่ทนุสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปีท่ีปรากฏในงบการเงินรวมหลังหกั
ภาษีเงินได้นิตบิคุคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีกําหนดขัน้ต้นได้ หากบริษัท
มีความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดงักล่าวมาใช้เพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง
ไม่เกินกวา่กําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น รับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารอง 
ตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้

 บริษัทมีการตัง้ทุนสํารองจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 
8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทนุจดทะเบียน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 ซึง่ครบถ้วนตามที่
กําหนดไว้กฎหมายแล้ว ดงันัน้ บริษัทจงึไม่ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2562 ไว้เป็นทนุสํารองของบริษัทเพิ่มเตมิอีก 

 จากผลประกอบการรายปี รอบปีบญัชี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีกําไรสุทธิรวมหลงัภาษีเป็นเงิน 143.91 ล้านบาท 
ตามงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 123.08 ล้านบาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 85.52 เม่ือเทียบกบัผลประกอบการประจําปี 2562 ตามงบการเงินรวม 
โดยแบง่จ่ายจํานวน 2 ครัง้ ดงันี ้

 

- ครัง้ที่ 1 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจ่ายจาก
กําไรสุทธิส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.04 บาท/หุ้น และส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 
บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 49.23 ล้านบาท  
 

- ครัง้ที่ 2 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท 
โดยจ่ายจากกําไรสทุธิ ส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.06 บาท/หุ้น และส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทนุ 0.03 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 73.85 ล้านบาท สําหรับการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลครัง้ที่ 2 นี ้ เป็นไปเพ่ือมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเล่ือน
กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19 

 

- อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้สองครัง้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอท่ีประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 
เพิ่มเตมิอีก 
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ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2560 

(ประจ าปี) 

ปี 2561 

(ประจ าปี) 

ปี 2562 

(ประจ าปี) 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 76.61 104.09 143.91 

2. จํานวนหุ้น (หุ้น) 820,505,500 820,505,500 820,505,500 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท) 0.08 0.12 0.15* 

4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 65.64 98.46 123.08 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ) ร้อยละ 86 ร้อยละ 95 ร้อยละ 86 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใินการประชมุสามญั
ประจําปี ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน  และ 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี     
รับอนญุาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 

วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการ
จะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัราถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3) โดยในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการของบริษัทตามกําหนดวาระ มีดงันี ้

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง 
จํานวนปีท่ีดํารง

ตําแหน่ง 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง
หากได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้า
สู่ตําแหน่ง และอยู่ครบวาระ 

(โดยประมาณ) 
1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการ 
2 ปี  

(2561 - 2562) 
5 ปี 

2 นางสาวมานิดา ซนิเมอร์แมน กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

17 ปี 
 (2546 - 2562) 

20 ปี 

3 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

12 ปี  
(2551 - 2562) 

15 ปี 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  4 

 

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง 
จํานวนปีท่ีดํารง

ตําแหน่ง 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง
หากได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้า
สู่ตําแหน่ง และอยู่ครบวาระ 

(โดยประมาณ) 
4 นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช กรรมการ  

กรรมการบรรษัทภิบาล  
และผู้จดัการใหญ่ 

17 ปี  
(2546 - 2562) 

20 ปี 

 

  

 นอกจากนี ้บริษัทมีเป้าหมายในการขยายโอกาสธุรกิจไปยังต่างประเทศ และพัฒนาผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้มี
ศกัยภาพ รองรับกลุ่มลูกค้าผู้ ใช้งานท่ีเพิ่มขึน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 แต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นาย ปัง เทียง ฮวี และเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม่ตอ่ไป 

 กระบวนการสรรหากรรมการ ดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องได้พิจารณาคณุสมบตักิารเป็นกรรมการท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และนโยบายการสรรหา
กรรมการ และผู้ บริหารท่ีกําหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระทัง้ 4 ท่าน และ
กรรมการท่ีจะแตง่ตัง้ใหม่ 1 ทา่น มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็นผู้ ท่ีมีประวตัิการทํางานท่ี
โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถนํา
ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะมาใช้เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของบริษัท  

 อีกทัง้ ได้พิจารณาเห็นว่า นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน และนางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการอิสระ ทัง้ 2 ท่าน หาก
ได้รับการเลือกตัง้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะมีอายุการดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี เป็นกรรมการท่ีมีประวัติการทํางานท่ี
โปร่งใส ไม่ดา่งพร้อย สามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ได้นําความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ
อนัเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของบริษัท และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระ และแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม่ 1 ทา่น 
 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น กรรมการ
จํานวน 2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 ระหวา่งวนัท่ี 1 - 31 ธนัวาคม 2562 และครัง้ที่ 2 ระหว่างวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 – 12 มิถุนายน 2563 ซึง่
ทัง้สองครัง้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 บริษัทจึงนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท และแต่งตัง้
กรรมการเข้าใหม่ ดงันี ้

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่งท่ีเสนอแตง่ตัง้ 
1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการ 

2 นางสาวมานิดา ซนิเมอร์แมน กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่งท่ีเสนอแตง่ตัง้ 
3 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4 นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช กรรมการ  
กรรมการบรรษัทภิบาล  
และผู้จดัการใหญ่ 

5* นาย ปัง เทียง ฮวี กรรมการ 
*กรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ใหม่ 

โดยข้อมลู และรายละเอียดประวตัขิองกรรมการทัง้ 4 ท่าน และกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่านปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ลําดบัท่ี 3 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการพิจารณา และกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบ และระมดัระวงัแล้ว เห็นว่ามีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และท่านท่ีเป็นกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ และนางสาวชไมพร 
อภิกลุวณิช ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  และแต่งตัง้นาย ปัง เทียง 
ฮวี เป็นกรรมการใหม่ 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้
อย่างชดัเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั ซึง่เหมาะสมกบัหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น 
และนําข้อมลูท่ีได้เสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านมา ปรากฏผลดงันี ้ 
 

ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2561 

(ประจําปี) 

ปี 2562 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

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

กําไรสทุธิ (บาท) 104,086,815 143,911,631 38.26 
 

 ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2561 

(ประจําปี) 

ปี 2562 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

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

กําไรสทุธิ (บาท) 101,636,945 140,633,484 38.37 
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6.1 ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนสัให้แก่ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ
บริษัท สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

ลําดบั                      ช่ือ ตําแหน่ง 
ปีบญัชี 2561 

(บาท) 
ปีบญัชี 2562 

(บาท) 
1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ ประธานกรรมการ 400,000 500,000 
2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  ประธานกรรมการบริหาร 400,000 500,000 
3 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ 160,000 200,000 
4 ดร. ววิสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 160,000 200,000 
5 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน/ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

160,000 200,000 

6 นางสาวมานิดา ซนิเมอร์แมน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

160,000 200,000 

7 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

160,000 200,000 

8 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

160,000 200,000 

  รวมเป็นเงิน 1,760,000 2,200,000 
       

ทัง้นี ้นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และ นายชยัพร เกียรตนินัทวมิล ขอสละสิทธ์ิในการรับโบนสัในฐานะกรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ:  ท่ีประชมุคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงิน

โบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สําหรับผลการดําเนินงานรอบปีบญัชี 2562 ตาม
รายละเอียดข้างต้น 
 

6.2 ขอเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2563 เป็นดงันี ้ 

ลําดบั                      ช่ือ ตําแหน่ง ปี 2562  
(บาท/เดือน) 

ปี 2563  
(บาท/เดือน) 

1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการ 299,250 314,213 
2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 298,012 313,177 
3 นายประยรู  รัตนไชยานนท์ กรรมการ 25,000 25,000 
4 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระ 25,000 25,000 

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

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

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

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
8 นาย ปัง เทียง ฮวี* กรรมการ - 25,000 

*กรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ใหม่ 

- คา่เบีย้ประชมุสําหรับคณะกรรมการบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้)    5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุสําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้) 5,000 บาท 
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- คา่เบีย้ประชมุสําหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่มาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้)                          5,000 บาท 
- สิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีมอบให้กรรมการ        ไม่มี 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบีย้

ประชมุสําหรับกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้) 
- นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และนายชยัพร เกียรตนินัทวมิล เสนอท่ีจะไม่รับคา่เบีย้ประชมุกรรมการบรรษัทภิบาล 
- ทัง้นี ้ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และนายชยัพร เกียรตินนัทวิมล เสนอท่ีจะไม่รับค่าตอบแทน

จากการดํารงตําแหน่งกรรมการ  
- การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจาก

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ลําดบัท่ี 2 หน้า 47-48 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   ท่ีประชมุคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงิน
คา่ตอบแทนสําหรับปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น 

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนปรากฏตามรายงานประจําปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 
 

วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีทกุปี 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเร่ืองค่าสอบบญัชีและคณุสมบตัิในการ

ตรวจสอบเหน็วา่ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ และมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป อีกทัง้

คา่สอบบญัชีท่ีเสนอยงัเป็นอตัราท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2563 โดยกําหนดค่าสอบบญัชี ไม่เกิน 
1,000,000  บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) และคา่บริการอ่ืน ไม่เกิน 240,000 บาท (สองแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่ง 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2563 ดงัมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้  

ลําดบั ช่ือ เลขท่ี
ใบอนญุาต 

จํานวนปีท่ีถกูเสนอช่ือ
เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท 

จํานวนปีท่ีลงลายมือช่ือ
สอบบญัชีให้บริษัท 

1 นางสาวศริิวรรณ นิตย์ดํารง 5906 2 ปี (2561 - 2562) 2 ปี (2561-2562) 
2 นางสาวกมลทพิย์ เลิศวิทย์วรเทพ 4377 4 ปี (2559 - 2562) - 
3 นางสรินดา หรัิญประเสริฐวฒุิ 4799 4 ปี (2559 - 2562) - 

 

เปรียบเทียบคา่สอบบญัชีของปี 2562 และ 2563 

รายการ 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
จากปี 2562 

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

ยอดรวม 1,240,000 1,240,000 - 
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หมายเหต ุ
- *คา่บริการอ่ืน ประกอบด้วย คา่สอบทานบตัรส่งเสริมการลงทนุ และคา่สอบทานรายงานประจําปี  
- คา่สอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง 

 

นอกจากนี ้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท ดี แอนด์ บี 
(ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จํากัด 

 

ทัง้นี ้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้ สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ี
จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 

วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

อนึง่ บริษัทกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัองัคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 
เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 

จงึเรียนมาเพ่ือขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีระบุไว้ข้างต้น และเพ่ือให้การลงทะเบียน
เข้าประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทจดัให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 13:00 น. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้
บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี  ้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือช่ือใน
หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชมุแทนทา่นได้  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์) 
ประธานกรรมการ 

 บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2562 

วันที่ 2 เมษำยน 2562 

  
ประชมุ ณ อาคารเอ็ม เอส สยาม ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเอง จํานวน 41 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 106,255,123 หุ้น 
ผู้ เข้าประชมุโดยรับมอบฉนัทะ จํานวน 19 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 480,857,085                       หุ้น 
รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ จํานวน 60 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 587,112,208 หุ้น 

จํานวนผู้ ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 71.55 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด 820,505,500 หุ้น ครบเป็น           
องค์ประชมุ ตามข้อบงัคบับริษัท ที่กําหนดว่า ต้องมีผู้ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหนา่ยได้ทัง้หมด 

นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล ทําหน้าที่เลขานกุาร
บริษัท และนางสาวสพุชัญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ทําหน้าที่ดําเนินการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุเวลา 14:00 น. 

ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ ให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ทราบ ดงันี ้

1. บริษัทมีกรรมการรวม 10 คน มาเข้าร่วมประชมุ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ดงันี ้

(1) นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ ประธานกรรมการ 
(2) นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
(3) นายประยรู  รัตนไชยานนท์ กรรมการ 
(4) ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 
(5) นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
(6) นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
(7) ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน์ กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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(8) นางสาวชไมพร  อภิกลุวณิช กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล  
  ผู้จดัการใหญ่ 
(9) นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล 
  ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร และเลขานกุารบริษัท 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ  
(1) นางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(2) นางสาวอินทิรา อินทรัุตนา ผู้อํานวยการฝ่ายข้อมลู 
(3) นางสาวอธิตา วรพนัธ์ โตวนั Chief Commercial Officer 
(4) นายการุณย์ น่ิมเสนาะ System & Data Processing Assistant General Manager 

ผู้ตรวจสอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุ  
(1) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดาํรง ผู้สอบบญัชี บริษัท สาํนกังาน อวีาย จํากดั 
(2) นางสาวมาติกา   พิมพา ผู้ตรวจสอบ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
(1) นางสาวศภุาวีร์  มหาวรสนิธรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 

2. การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทที่ประชมุเมื่อวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2562 
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระตา่ง ๆ  ตามหนงัสอืเชิญประชมุ โดยกําหนด วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

3. เพื่อเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอ
วาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอช่ือบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการไว้ลว่งหน้า โดยแจ้งหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการเสนอเร่ือง 
การกําหนดคณุสมบตัิของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทัง้แบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวนัที่    1 – 
28 ธันวาคม 2561 และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบ
กําหนดเวลาดงักลา่วแล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

4. ก่อนเร่ิมดําเนินการประชมุ ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดงันี ้
4.1 การประชุมในวันนี ้บริษัทได้ใช้ระบบการลงทะเบียน และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผู้ ถือหุ้นที่
ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบตัรสาํหรับลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลกัษณะ
กระดาษปรุสีขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ และในวาระที่ 5 จะเป็นการแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการ
ลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตัง้กรรมการแยกเป็นรายบคุคล ในบตัรลงคะแนนเสียง จะระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น และจํานวน
หุ้นท่ีมีสทิธิในการลงคะแนนเสยีง โดย 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง 

4.2 ผู้ รับมอบฉนัทะ ตามการมอบฉนัทะ แบบ ข. ที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะจะ
ไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนน 
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4.3 วิธีการใช้บตัรลงคะแนน คือ ในแต่ละวาระ เมื่อประธานได้กล่าวถึงวาระใด และได้แจ้งร้องขอมติที่ประชุม ผู้ ถือหุ้น
สามารถทําเคร่ืองหมาย ( หรือ ) การลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ ได้เพียง 1 ช่องคะแนนเสียง พร้อมลงช่ือ 
และหยอ่นในกลอ่งที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบตัรลงคะแนน โดยบริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนใน
กรณีที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ จะแสดงให้ผู้ ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ 

5. วิธีการนบัคะแนน 
 5.1 กรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน หรือมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ให้ถือวา่ที่ประชมุเห็นด้วย 

5.2 ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ที่ออกเสียงแล้ว จะนบัคะแนนเสียงตามหนงัสือมอบฉนัทะ 
ไมว่า่ผู้ รับมอบฉนัทะจะอยูห่รือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุก็ตาม 
5.3 ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะใด ๆ ที่ยงัไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้ รับมอบ
ฉนัทะจะอยูห่รือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุก็ตาม  
5.4 ผู้ ถือหุ้นซึง่ลงทะเบียนแล้ว แตย่งัไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนน ถ้าไมอ่ยูใ่นห้องประชมุให้ถือว่าออกเสยีงเห็นด้วย
5.5 เมื่อประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนแล้ว บตัรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นบัคะแนนภายหลงัการประกาศปิด จะถือว่า
เป็นบตัรที่เห็นด้วยเทา่นัน้ 

6. การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม 
6.1 ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคําถาม ขอให้ยกมือ 
และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ช่ือ – นามสกุล ต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะช่ือใด เพื่อประโยชน์ในบนัทึกในรายงานการประชุม แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม และขอความ
ร่วมมือให้เสนอความคิดเห็น ที่ตรงกบัระเบียบวาระเท่านัน้ หากจะเสนอหรือสอบถามในเร่ืองอื่น ๆ ขอให้เสนอ
หรือถามในระเบียบวาระสดุท้าย 
6.2 ในการเสนอความเห็นหรือคําถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็น กระชบั เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ 
และไมเ่สยีเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการดําเนินการประชมุท่ีเหมาะสมและสมควร
แก่เวลา 

7. เมื่อเลกิประชมุ ขอให้ทกุทา่นสง่บตัรลงคะแนนท่ีเหลอือยูใ่ห้กบัเจ้าหน้าที่ด้วย 

ประธานฯ  ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียด 
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ดงัปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว โดยรายงานการประชุมดงักลา่วได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุม 
และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขแต่
อยา่งใด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติการประชมุ 
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มติที่ประชุม:   ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามที่เสนอ  

เห็นด้วย  587,112,208 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียด 
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ได้เสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นมา ให้ที่ประชมุรับทราบ รายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้

ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2560 

(ประจําปี) 

ปี 2561 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 436,517,076 487,485,409 11.68 

กําไรสทุธิ (บาท) 76,614,052 104,086,815 35.86 

 

                ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2560 

(ประจําปี) 

ปี 2561 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 376,604,455 424,729,292 12.78 

กําไรสทุธิ (บาท) 71,809,289 101,636,945 41.54 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 ซึง่สง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถาม และแสดง         
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด  

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จดัการใหญ่ ได้รายงานข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริต และ
คอร์รัปชัน่วา่ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และมีการกําหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 
ที่ครอบคลมุถึงการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้กระบวนการในจดัการกบัเร่ืองที่ถกูร้องเรียน และแนวทาง
ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียน
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วแต่อย่างใด และในขณะเดียวกนัฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้จดัฝึกอบรมพนกังานให้เห็นความสําคญัและมี
จิตสาํนกึในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ที่ประชุมรับทรำบ  รายงานของคณะกรรมการบริษัทสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุ พิจารณาอนมุตัิงบการเงินฯ ประจําปี 2561 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้ นางสาวกลัยพลัญ์ 
บรูณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน เป็นชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 

นางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้นําเสนอข้อมลูทางการเงินที่สําคญั ณ วนัที่       
31 ธนัวาคม 2561 ตอ่ที่ประชมุทราบเพิ่มเติม ดงันี ้ 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 มีจํานวน 692.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 8 
สาเหตทุี่เพิ่มขึน้นัน้ เกิดจาก 2 สว่น คือ (1) สนิทรัพย์หมนุเวียนรวมที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12 (2) สว่นของสินทรัพย์ที่ไม่หมนุเวียนที่
ใกล้เคียงกนัปีที่ผ่านมา และเหตผุลหลกัของการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนรวม ร้อยละ 12 นัน้ เกิดจากกระแสเงินสดรับ 
และรายได้ที่อยู่ระหว่างการรับชําระ ประมาณ 54 ล้านบาท จึงสง่ผลทําให้สินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ประมาณ 52 ล้านบาท เมื่อ
เทยีบกบัปีที่ผา่นมา 

หนีส้นิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ปิดอยู่ที่ 187.66 ล้านบาท เหตผุลที่เพิ่มขึน้นัน้ เกิดจาก 2 สว่น คือค่าใช้จ่ายที่
บริษัทยงัคงมีการทํางานให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง และสว่นของหนีส้ินที่ไม่หมนุเวียน เพิ่มขึน้ประมาณ 1.6 ล้านบาท สง่ผลให้
หนีส้นิรวมขยบัขึน้ประมาณ 15.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.92 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ปิดอยู่ที่ 505.24 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 7.78 
สาเหตทุี่เพิ่มขึน้เกิดจากผลการดําเนินงานทีด่ีขึน้ของบริษัท 

อตัราสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน ดีขึน้ 0.8 เทา่ ประมาณร้อยละ 2.9 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของ
ผู้ ถือหุ้น อตัราเท่ากบักบัปี 2560 คือ 0.37 เท่า และมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น เนื่องจาก สว่นของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้ จึงสง่ผลให้
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น ปรับขึน้เป็น 0.62 บาท 

งบกําไรขาดทนุของบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 487.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 50.97 
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 11.68 สาํหรับเหตผุลที่เพิ่มขึน้นัน้ แบง่ออกเป็น 2 เร่ือง คือ (1) รายได้ที่เกิดจากผลการดําเนินงาน 
ตามกิจกรรมการดําเนินงานตามปกติ และการขยายตลาดทางด้านการให้บริการข้อมูลลูกค้า โตขึน้ประมาณร้อยละ 16        
(2) รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบีย้รับ และเงินปันผลรับ 

กําไรสทุธิ สาํหรับรอบปีบญัชี 2561 ปิดอยู่ที่ 104.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 35.86 เมื่อเทียบกบักําไร
สทุธิปีที่ผา่นมา 

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้นของปี 2561 ดีขึน้ เนื่องจาก การบริหารโครงสร้างของต้นทนุในเร่ืองของการให้บริการลกูค้า 
อตัราส่วนกําไรขัน้ต้นดีขึน้ อตัราส่วนกําไรสทุธิ ปิดอยู่ที่ร้อยละ 21.4 เพิ่มขึน้ นอกเหนือจากต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่บริษัท
สามารถบริหารได้ดีแล้ว ยงัมีสว่นของภาษีเงินได้ และอตัราสว่นกําไรตอ่หุ้น ปิดอยูท่ี่ 0.13 บาท/หุ้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบ
กบั ปี 2560 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้

(1) นายธวชัชยั เทียนบญุสง่  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ก่อนเข้าคําถามได้กลา่วขอบคณุผู้บริหารของบริษัทที่ทํา
ผลงานได้ดีมาก และมีข้อซกัถามว่า จากกําไรสทุธิที่เพิ่มขึน้นัน้ บริษัทสามารถรักษากําไรให้อยู่ในหลกั 100 ล้าน เช่นนีไ้ปได้
อยา่งตอ่เนื่องหรือไม ่จะเป็น Red Ocean หรือไม ่
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถาม กรณีกําไรสทุธิที่เพิ่มขึน้นัน้ถือเป็น 
Blue Ocean ไม่ใช่ Red Ocean อย่างแน่นอน และตอบคําถามเพิ่มเติมว่า การใช้ Big Data และความเข้าใจในการใช้
เคร่ืองมือของ Data มาบริหาร ซึ่งเป็นแนวโน้มในภาพรวมของอุตสาหกรรม ในภาพรวมของสงัคม เราจะอยู่ในธุรกิจได้ ต้อง
อาศยัเร่ืองของ Data ซึ่งแต่ละภาคธุรกิจใช้ข้อมูลไม่เหมือนกนั แนวโน้มการใช้ข้อมลูในรูปแบบของการตดัสินใจในธุรกิจนัน้ 
ด้วยมี Tools มาช่วยเพื่อให้การตดัสินใจ ถกูต้อง แม่นยํา และประหยดัเวลา เป็น Trend ที่ปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งกําไรสทุธิที่ดีขึน้นัน้ 
เป็นความตัง้ใจ และอยูใ่นแผนของบริษัท และเช่ือว่าในอนาคตจะเติบโตต่อไป ซึ่งผู้บริหาร และทีมงานจะเต็มที่ภายใต้การนํา
ของคณะกรรมการบริษัท จะนําผลงานท่ีดีขึน้ในทกุปีมาเสนอผู้ ถือหุ้น 

(2) นายธวชัชยั เทียนบญุสง่  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามเพิ่มเติม โดยขอให้กลา่วชีแ้จงเก่ียวกบั บริษัท 
เพียร์ พาวเวอร์ จํากดั และบริษัท อีคาร์ท สตดูิโอ จํากดั 

นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซกัถาม สาํหรับ บริษัท อีคาร์ท สตดูิโอ จํากดั 
(“อีคาร์ท”) มีการปรับโครงสร้างการหารายได้ จากรูปแบบของ Project มาเป็นการให้บริการ (service) มากขึน้ และมีการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นโดยมีบริษัทเข้ามาลงทนุเพิ่ม คือ บริษัท อินทชั โฮดิง้ จํากดั (มหาชน) เนื่องจาก เห็นศกัยภาพของอีคาร์ท ในการขยายบริการ
ให้เป็น Mass มากขึน้ และบริษัทยงัมี Project ที่ร่วมกนัทํากบัอีคาร์ท และในอนาคตบริษัทจะใช้ Solution ของอีคาร์ท เพื่อแปลงเป็น
บริการอีกทางหนึง่ โดยจะไปให้บริการกบัภาครัฐ 

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากดั อยู่ในขัน้ตอนการรอ License ในอดีตเน้นการปลอ่ยกู้ของ SMEs ลกัษณะ P2P เป็นการ
ระดมทนุจากนกัลงทนุรายยอ่ย หรือสถาบนั และปลอ่ยกู้ตรงให้กบั SMEs ที่ต้องการเงินทนุ จะเป็นตวักลางแทนที่การไปกู้กบัสถาบนั
การเงินโดยตรง ซึง่ในช่วงต้นปีที่ผา่นมาทาง กลต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะเปิด License อีก 1 ใบ ซึ่งเป็น License ที่สามารถทํา 
Platform ทีม่ีลกัษณะคล้ายหุ้นกู้  หรือ B/E โดยที่ในอดีต ผู้ที่จะออก B/E ได้ จะเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์อย่างเดียว ซึ่งในอนาคต 
SMEs สามารถระดมทนุผา่น B/E ได้ ซึง่ในช่วงนี ้เพียร์ พาวเวอร์ อยูใ่นระหวา่งการหารือ กบั กลต. เพื่อให้ได้ License 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมจาก นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล 
สําหรับ บริษัท อีคาร์ท สตดูิโอ จํากดั เป็นบริษัทที่ทํา Application อยู่บนแผนที่ นอกเหนือจากนัน้จะมี Application ที่เก่ียวข้องกับ 
การเรียก Taxi ซึ่งมีเครือข่าย Taxi Beam ที่อยู่ต่างจังหวัดหลายพันคันใช้งานอยู่ และในเวลาเดียวกับก็มี Application ที่
เก่ียวกบัชาวประมง เป็นต้น อะไรก็ตามที่เก่ียวข้องกบัสร้าง Application ที่อยูบ่นแผนที่ เป็นธุรกิจของอีคาร์ท ซึง่มีแนวโน้มที่สามารถ
ไปได้อีกไกล ซึง่เป็น Application ที่เก่ียวข้องกบัชีวิตประจําวนัและธุรกิจ 

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากัด เป็นบริษัทหนึ่งในแนวหน้าในธุรกิจ P2P ที่ขอ License เช่ือว่าในเร็ว ๆ จะได้ 
License และสามารถดําเนินงานได้อยา่งเตม็ที่ ซึง่ทําให้สามารถเห็นรูปแบบการบริการทางการเงินใหม ่ๆ ในอนาคต ซึง่ถือเป็น
แนวโน้มที่ดี 

(3) นายธวชัชยั  เทียนบญุสง่  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามเพิ่มเติม ตามที่คณุมินทร์ ได้ชีแ้จงว่า บริษัท 
อีคาร์ท สตดูิโอ จํากดั มีแนวโน้มที่ดี เหตใุดจึงไมรั่กษาเปอร์เซ็นการถือหุ้นไว้ให้เทา่เดิม 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเชิงเปรียบเทียบ บริษัท อีคาร์ท 
สตดูิโอ จํากดั เปรียบเสมือนอาหารอร่อย ซึง่อาหารอร่อยเราต้องแบง่ให้ผู้อื่นได้ทาน การที่ได้ทานเพียงคนเดียว หรือแค่สองคน 
จะทําให้ไม่สามารถไปได้ไกล ทําให้อิ่มมากจนเกินไป ความอร่อยนัน้จะหายไป เพราะฉะนัน้เราอยากให้คนเก่ง หรือมีส่วน
ผลักดันให้เกิดความสําเร็จมาร่วมงานกับเรา ความสําคัญไม่ได้อยู่ที่ เราถือหุ้ นก่ีเปอร์เซ็น แต่อยู่ที่ทําอย่างไรให้บริษัท
เจริญก้าวหน้า 

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ 
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เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  15 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงันี ้

เห็นด้วย  587,522,308 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลแก่      

ผู้ถือหุ้น ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 และก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อ           
ผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิรับเงนิปันผล 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณา การจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการอนมุตัิจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ นางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 

นางสาวกลัยพลัญ์ บูรณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี และการเงินได้นําเสนอต่อที่ประชุม ตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ
ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่บริษัทจะมีทนุสาํรองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ซึง่บริษัทมีการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายรวมเป็น 8,260,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน ครบเรียบร้อยแล้ว 

นางสาวกัลยพลัญ์ บูรณารมย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน ได้นําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น จากผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท (ราคาพาร์ 0.10 
บาท) สว่นท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 0.075 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการสง่เสริมการลงทุน 0.045 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 
0.10) บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 98.46 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 94.59 เปรียบเทียบกบัผลกําไรสทุธิประจําปี 2561 ตามงบ
การเงินรวม โดยกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ที่มีสทิธิในการรับเงินปันผลสาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 และกําหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีที่ 11 เมษายน 2562 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และอนมุตัิ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัพฤหสับดีที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ใน
อตัราหุ้นละ 0.12 บาท และกําหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีที่ 11 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ  

เห็นด้วย  587,522,509 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. กําหนดวา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ 
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม
สว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) ซึง่ในปีนีก้รรมการซึ่งต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทตามกําหนดวาระ มีจํานวน 4 ท่าน โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียด 

นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดให้ทราบว่า ในปีนีม้ี
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายมินทร์  อิงค์ธเนศ   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายประยรู รัตนไชยานนท์  กรรมการ 
3. ดร. วิวสนั  เตียว ยอง เพง็  กรรมการ 
4. นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล  

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร และเลขานกุารบริษัท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 1 - 28 ธนัวาคม 2561 ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสม
เข้าเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็น
ว่าพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริษัท และคํานึงถึงคณุสมบตัิตามที่กฎหมายบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องกําหนด ตลอดจนเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต จึงนําเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิกรรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิการทํางานของแต่ละท่านนัน้ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว  (โดย
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนเชิญกรรมการทัง้ 4 ทา่นออกจากห้องประชมุ) 

1. นายมินทร์  อิงค์ธเนศ   กรรมการ 
2. นายประยรู รัตนไชยานนท์  กรรมการ 
3. ดร. วิวสนั  เตียว ยอง เพง็  กรรมการ 
4. นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติเป็นรายบคุคล 

มติที่ประชุม: ที่ประชุม จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิให้แต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและ
กรรมการท่ีแตง่ตัง้ใหม่เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงดงันี ้
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5.1 นายมินทร์  อิงค์ธเนศ  
เห็นด้วย  587,522,609 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

5.2 นายประยรู รัตนไชยานนท์ 

เห็นด้วย  587,522,609 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

5.3 ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง 
เห็นด้วย  587,522,609 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

5.4 นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล 

เห็นด้วย  587,522,609 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนีข้อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแยกเป็น 2 เร่ือง คือ 1) การอนมุตัิจ่ายเงินโบนสัให้แก่
คณะกรรมการบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี 2561 และ  2) การอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562 โดยประธานฯ 
มอบหมายให้ นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการ
ทํางานของกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคา่ตอบแทน จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นมา ปรากฏผลดงันี ้ 

ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2560 

(ประจําปี) 

ปี 2561 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 436,517,076 487,485,409 11.68 

กําไรสทุธิ (บาท) 76,614,052 104,086,815 35.86 
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                ผลการดําเนินงาน   

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2560 

(ประจําปี) 

ปี 2561 

(ประจําปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 376,604,455 424,729,292 12.78 

กําไรสทุธิ (บาท) 71,809,289 101,636,945 41.54 
 

6.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินโบนสัให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 
กรรมการบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชี 2561 ตามรายละเอียด ดงันี ้

ลําดบั                      ช่ือ ตําแหน่ง 
ปีบญัชี 2560 

(บาท) 
ปีบญัชี 2561 

(บาท) 
1 นายนรวฒัน์ สวุรรณ* ประธานกรรมการ 320,000 - 
2 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์* กรรมการ และประธานกรรมการ - 400,000 
3 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 200,000 400,000 
4 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ  80,000 160,000 
5 ดร. ววิสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ  80,000 160,000 
6 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน/ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 80,000 160,000 

7 นางสาวมานิดา ซนิเมอร์แมน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 80,000 160,000 

8 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 80,000 160,000 

9 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  80,000 160,000 

  รวมเป็นเงิน 1,000,000 1,760,000 
    

*นายนรวฒัน์ สวุรรณ มีผลถึงวนัท่ี 28 มีนาคม 2561และนายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 มีนาคม 2561 

ทัง้นี ้นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และ นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล ขอสละสทิธิในการรับโบนสัในฐานะกรรมการ 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม   
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 

 มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมตัิจ่ายเงินโบนสัให้แก่ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอดงักลา่วข้างต้น  

เห็นด้วย  521,230,112 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 88.7166 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 66,292,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 11.2834 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ (เงินโบนสั) มีจํานวน 66,292,500 หุ้น 

6.2 ขอเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 เป็นดงันี ้

ลําดบั                      ช่ือ ตําแหน่ง ปี 2561  
(บาท/เดือน) 

ปี 2562  
(บาท/เดือน) 

1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการ  และประธานกรรมการ 285,000 299,250 
2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 283,821 298,012 
3 นายประยรู  รัตนไชยานนท์ กรรมการ 20,000 25,000 
4 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระ 20,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 53,500 58,500 
5 นางสาวมานิดา ซนิเมอร์แมน กรรมการอิสระ 20,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 25,000 

6 นางสาวสธีุรา  ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ 20,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 25,000 

7 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ 20,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 25,000 

- คา่เบีย้ประชมุสาํหรับคณะกรรมการบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้)        5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุสาํหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ที่มาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้)                 5,000 บาท 
- คา่เบีย้ประชมุสาํหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ที่มาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้)                     5,000 บาท 
-  สทิธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ              ไมม่ี 
- ทัง้นี ้ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง, นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล เสนอที่จะไม่รับ

คา่ตอบแทนจากการดํารงตําแหนง่กรรมการ 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน 

แตม่ีคา่เบีย้ประชมุสาํหรับกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชมุ (ตอ่ครัง้) 
- นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และนายชยัพร เกียรตินนัทวิมล เสนอที่จะไมรั่บคา่เบีย้ประชมุกรรมการบรรษัทภิบาล 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคดิเห็น 

(1) นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน มีข้อซกัถามว่า ปี 2562 มีการขออนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว ในปี 2563 จะขออนมุตัิเงินโบนสัอีกหรือไม่ ซึ่งการอนุมตัิครัง้นีไ้ม่รวมเงินโบนสัปี 2562 ที่ต้องรอผล
ประกอบการ จึงจะมาขออนมุตัิในปี 2563 เข้าใจถกูต้องใช่หรือไม ่ 

นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ ผู้ ถือหุ้นเข้าใจถกูต้องแล้ว 

(2) นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อสงสยัว่าตามหนงัสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 6 ที่ระบวุ่า สิทธิ
ประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไมม่ี นัน้ หากไม่ระบบุรรทดันีไ้ด้หรือไม่ เพราะว่า จะเป็นการปิดประตูเกินไป หากมีค่าใช้จ่าย
อื่นที่ไมค่วรให้กรรมการจ่าย 
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นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซกัถาม ตามข้อกฎหมายค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ 
ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ ก็จ่ายไม่ได้ ซึ่งคําว่าไม่มีในที่นีน้ัน้ หมายถึง ไม่มี
นอกเหนือจากการท่ีขออนมุตัิครัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสบายใจวา่บริษัทจะไมม่ีการจ่ายเกินกวา่ที่ขออนมุตัิ 

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อแนะนําเพิ่มเติมว่า วาระที่ 6.2 เป็นเร่ืองค่าตอบแทนหลกั 
ในขณะท่ีวาระท่ี 6.1 ถือเป็นคา่ตอบแทนเสริม ทําไมวาระท่ี 6.2 และ วาระท่ี 6.1 จึงไมส่ลบักนั 

นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ ประธานกรรมการ ขอรับไว้พิจารณา 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม: ทีป่ระชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 อนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอียด ที่เสนอดงักลา่วข้างต้น  

เห็นด้วย  522,830,121 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 88.9889 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 64,692,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 11.0111 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมตัิการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจํานวน 64,692,500 หุ้น 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาในเร่ืองคา่สอบบญัชี และคณุสมบตัิในการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด เป็นสาํนักงานสอบบัญชี
ที่มีประสบการณ์ และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทัง้มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิ
แตง่ตัง้ให้ผู้สอบบญัชี นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดํารง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ        
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4377 และ /หรือ นางสรินดา หิ รัญประเสริฐวุฒิ   ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4799                               
แหง่บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 ดงันี ้

รายการ 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
จากปี 2561 

2561 2562 % 
คา่สอบบญัชี  1,000,000 1,000,000 - 
คา่บริการอ่ืน* 200,000 240,000 20 

ยอดรวม 1,200,000 1,240,000 3.33% 
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หมายเหต ุ
- * คา่บริการอื่น ประกอบด้วย คา่สอบทานบตัรสง่เสริมการลงทนุ และคา่สอบทานรายงานประจําปี  
-    คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง 

นอกจากนี ้บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทด้วย คือ บริษัท ดี แอนด์ บ ี
(ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จํากัด 

ทัง้นี ้บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ข้อมูลตามที่แสดงใน Slide และหนงัสือเชิญประชุมฯ ในช่อง
คา่บริการอื่น ๆ ท่ีเพิ่มขึน้ 20% นัน้ ไมไ่ด้หมายความวา่ยอดรวมทัง้สิน้เพิ่มขึน้ 20% ในช่องยอดรวมที่เป็นร้อยละนา่จะไมถ่กูต้อง 

นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รับทราบและรับกลบัไปแก้ไข 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี สําหรับปี 
2562 ตามที่เสนอ  

เห็นด้วย  587,522,622 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นได้ยกมือสอบถาม ดงันี ้

(1) นายโชคชยั สกุลวิสิฏฐ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามเร่ืองเก่ียวกบั Service MatchLink อยากทราบ
ทิศทางการบริการจดัการ วา่จะพฒันาไปในทิศทางไหน และปัจจบุนัอยูใ่นสถานะใด 

นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า MatchLink เป็น platform 
ที่บริษัทจะหาโอกาส และสร้างความแตกต่างจากบริการเดิม ๆ ที่ เรามี เพราะในอดีตเราจะให้บริการในรูปแบบการคิด
คา่ธรรมเนียมรายปี ผู้ที่จะใช้งาน สมคัร ชําระค่าบริการ และใช้งานได้ 1 ปี ซึ่งบริษัทพบว่าพฤติกรรม หรือแนวโน้มต่อไป หาก
เราต้องการขยายตลาดให้มีกลุม่ลกูค้ามากขึน้ จะเป็นกลุม่ลกูค้ารายยอ่ย หรือ SMEs ซึ่งการที่ลกูค้าจะชําระค่าบริการเป็นราย
ปีอาจจะคอ่นข้างยาก จึงเป็นจดุเร่ิมต้นของโมเดล MatchLink ซึง่เป็น platform ที่บริษัทนําข้อมลูของเราที่มี มาให้บริการฟรีใน
ระดบัหนึ่ง ซึ่งสามารถดึง User เข้ามาใน platform ได้ ปัจจุบนัมีประมาณ 1,000,000 User/เดือน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้
เจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อหาช่องทาง และโอกาสในการทําธุรกิจร่วมกนั ซึ่งคาดว่าในช่วง Q2 – Q3 บริษัทสามารถ launch 
การปลอ่ยเงินกู้ผ่านระบบ MatchLink โดยที่ MatchLink จะเป็นตวักลางสง่ข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้งานต่อไปยงั
ธนาคาร และธนาคารสามารถพิจารณา คดัเลอืก และอนมุตัิได้  
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ในภาพกว้าง ๆ หรือมมุมองในอนาคต บริษัทมีวิสยัทศัน์วา่ การทําธุรกิจเราอยากให้เข้ามาอยู่ใน platform  ที่เป็น 
digital มากขึน้ เพราะฉะนัน้ MatchLink ก็จะกลายเป็น platform กลางที่พยายามเอือ้ให้ธุรกิจมาเจอกนั และหาประโยชน์จาก 
platform ได้ เช่น ต้องการซือ้ ต้องการขาย ต้องการ Contact ต้องการแชท ต้องการเงินกู้  เป็นต้น ซึง่มี option มากมายที่รองรับ 

platform digital ในอนาคต เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงทางธุรกิจที่มากขึน้ 
ในสว่นของ Revenue model บริษัทก็ต้องปรับ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ที่ต้องการตรวจสอบข้อมลูมากขึน้ บริษัทก็จะ

มี model ที่จะไปคิดคา่บริการ เช่น การทํา on board ซึง่ในอดีตจะตรวจสอบเพียงลกูค้ามีความสามารถในการชําระหนีห้รือไม ่
แต่ปัจจุบนัแนวโน้มในการตรวจสอบมีมากขึน้ เช่น การตรวจสอบ supplier จากหน่วยงานใหญ่ ๆ หรือบริษัทข้ามชาติ หาก
ต้องการทําธุรกิจด้วยต้องมีการตรวจสอบตามข้อกําหนด เป็นต้น เพราะฉะนัน้ platform ก็จะมีวิวฒันาการของการใช้ข้อมลูของ 
User ในขณะเดียวกันบริษัทก็หา Business Model ใหม่ ๆ เช่น ลกูค้าที่มาขอกู้ เงินกับธนาคาร และธนาคารปลอ่ยกู้  ผ่าน 
platform บริษัทก็จะเก็บคา่บริหารจดัการจากธนาคารเป็นเปอร์เซ็นจากยอดเงินท่ีปลอ่ยกู้  ซึง่จะเป็นรายได้อีกทางหนึง่ เป็นต้น 

(2) นายโชคชยั สกลุวิสฏิฐ์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การทํา interaction บน platform จะทํา
ให้เกิด Data ขึน้มา ระหวา่ง Users ที่อยูใ่นระบบ บริษัทได้เตรียมการบริหารจดัการอยา่งไรกบั Data นัน้ให้เกิดประโยชน์ 

นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซกัถามว่า เป็นแนวคิดหลกัที่บริษัท
พยายามสร้าง platform MatchLink ขึน้มา ซึ่งในอดีตเราจะได้ข้อมูลจากภาครัฐ และการสํารวจ ซึ่ง platform นี ้จะ create 
Data เองจากพฤติกรรมการใช้งานของ User ใครเช่ือมโยงกบัใคร ใครซือ้ขายกบัใคร ก็จะเก็บอยู่ใน platform กรณีมีปัญหา 
เช่น ซือ้ขายกนัแล้วไม่ชําระเงิน ก็จะเร่ิมมีความลกึของข้อมลู ในขณะเดียวกนัก็จะมี user self generated content คือ ผู้ที่
ต้องการโฆษณาตนเอง เช่น ได้รางวลั หรือขายของอะไร เป็นต้น ในอดีตการเก็บข้อมลูสว่นนีม้ีข้อจํากดัในเร่ืองอายขุองข้อมลูที่
สัน้ ในเวลา 1 ปี ข้อมลูอาจ Update เพียง 60% ซึง่คา่ใช้จ่ายในการ Update จะเยอะ แตใ่นขณะท่ีผู้ใช้งานได้รับประโยชน์ การ 
Update ข้อมลูก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติ ซึ่งการได้ข้อมลูดงักลา่ว จะทําให้เกิด Big Data, AI, Analytics เรามีเทคโนโลยี และ
ข้อมลู จะทําให้เราเติบโตไปได้อยา่งมัน่คง 

(3) นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ มีคําแนะนําวา่ในวาระที่ 8 นัน้ ควรมีสรุปทกุวาระ
ขึน้ Slide โชว์ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้ และมีข้อซกัถามวา่ ในรายงานประจําปี หน้าที่ 36 ข้อที่ 4 ที่มีการระบเุปอร์เซ็นการถือหุ้น 
51.01 เมื่อนําข้อมลูที่ระบใุนหน้า 38 มารวมกนัแล้ว ขาดอยูป่ระมาณ 3% ไมท่ราบวา่หายไปไหน 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามว่า 3.72% นัน้ อยู่ที่ บริษัท แพน  
แปซิฟิค คอนซลัแตนท์ จํากดั 

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคําแนะนําวา่ เช่นนีค้วรแก้ไขข้อมลูในรายงานประจําปีให้ถกูต้อง 
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รับกลบัไปแก้ไข 

(4) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในอนาคต BOL จะเติบโตไปในทิศทางไหน 
และในหน้าสารจากประธานที่กลา่วถึง Fintech, AI, Blockchain, Social Listening อยากให้อธิบายว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เหลา่นีจ้ะสง่ผลอยา่งไรกบับริษัท และจะมีการแขง่ขนัมากขึน้หรือไม่ 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามว่า  ในเวลานีถ้้าสงัเกตด ูหากเป็น 
User ของบริษัทจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ที่ชดัมากคือ Product MatchLink ซึ่งเราจะได้ Data และพฤติกรรมการใช้งาน ใน
อนาคตจะมีเร่ือง Big Data ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค หรือบริษัทกับบริษัท ที่ติดต่อกัน ข้อมูลเหล่านีจ้ะทําให้บริษัทมี
ความสามารถในการวิเคราะห์เป็นพฤติกรรม และความน่าเช่ือถือ ซึ่ง Product ของบริษัทนัน้จะมี 1) Score Credit Bureau ที่
บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น และผู้ประมวลผลของบริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากดั 2) FS Score ที่นําข้อมลูการเงิน 10 – 20 ปี มา
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วิเคราะห์หาอตัราความเสีย่ง 3) Social Listening ที่กําลงัพฒันาบน Product Corpus ซึง่ในกระบวนการของบริษัทจะเร่ิมเก็บ
ข้อมูล Social เพื่อเป็นฐานข้อมูลใหญ่ และในเวลาเดียวกันจะร่วมกับสถาบนัการศึกษาทํา Al เป็นการเก็บพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อให้จดัทําสรุปเป็นตวัเลข เพื่อช่วยลกูค้าในการตดัสนิใจ 

(5) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า คู่แข่ง Al นัน้ ประเทศจีน และ
สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ เช่ียวชาญ คณุมินทร์ มองวา่เป็นไปได้หรือไมท่ี่จะเข้ามาทําการแขง่ขนักบัเราในประเทศ 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ทกุวนันี ้
ธุรกิจที่ผมทําไม่ใช่แค่ผมทําเพียงผู้ เดียว ทัว่โลกมีคนทํา เราจึงต้องทําการศึกษา ซึ่งมี 2 ทาง คือ เราต้องเก่งกว่า หรือร่วมเป็น
พนัธมิตร ซึง่บริษัทมีนโยบายในการเป็นพนัธมิตร 

(6) นายธวชัชยั  เทียนบญุสง่ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามว่า 1) Social Score การที่ได้ข้อมลูมา บริษัท
ร่วมกนัทําผู้อื่น ไปซือ้ข้อมลู หรือได้จากผู้สมคัรใช้งานบน platform และ 2) เมื่อไหร่ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั จะ
สร้างอาคารสาํนกังาน 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามว่า สําหรับคําถามที่ 1 Product 
MatchLink เป็นการพยายามดึงผู้ ใช้งานเข้ามา โดยการให้บริการข้อมูลเบือ้งต้นที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และหลงัจากนัน้จะเกิด
สมาชิก ซึง่ระหวา่งที่สมาชิกมีการโต้ตอบกนั ทางบริษัทก็จะได้ข้อมลูมา ซึง่ข้อมลูเหลา่นีจ้ะกลายเป็น Score ที่ทกุคนต้องการใน
อนาคต และบริษัทสร้าง platform ที่เป็น Social Listening บน Product ของบริษัท ที่นําข้อมลูจากทกุเส้นทางที่มีผู้ ใช้บริการ
เยอะ นํามาประมวล และสร้างเป็น Product ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทพยายามจะทํา คือ power of information และสดุท้ายแล้วเรา
ต้องทํา Engine ให้เป็น โดยไมต้่องนําคนมาวิเคราะห์ เอาความสามารถของ Engine มาใช้วิเคราะห์แทน เป็นต้น เพราะฉะนัน้
อะไรท่ีเป็นเทคโนโลยีหากจําเป็นต้องซือ้ บริษัทจะซือ้ อะไรท่ีบริษัทสามารถสร้างได้เอง บริษัทจะทําเอง 

สาํหรับคําถามที่ 2 อาคารสํานกังาน บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ตึกนัน้ยงัไม่ได้สร้าง เพราะบริษัทเพิ่ง
ย้ายสถานท่ีทําการมายงัอาคาร MS Siam โดยวนัท่ีประชมุนี ้คือ การเปิดใช้งานครัง้แรก ซึง่จะใช้งานประมาณ 5 – 6 ปีก่อน  

(7) นางสาวสวุนัทา จรัสธเนศ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามว่า บริษัทมีแผนการที่จะเข้าไปดําเนินการใน
ตา่งประเทศบ้างหรือไม ่ท่ีใดบ้าง 

นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซกัถามว่า ปัจจุบนับริษัทกําลงัอยู่
ระหว่างการจดัตัง้บริษัทในประเทศเวียดนาม และมี Partner ที่อยู่ระหว่างการตกลงกนัในบางประการ ซึ่งภายในปี 2562 จะ
สามารถเร่ิมดําเนินการได้ Concept โดยบริษัทต้องการนํา Know-how ที่ใช้ในเมืองไทย ไปใช้ในเวียดนาม ในขัน้แรกจะมี 
Product ในกลุม่ของธนาคาร และ MatchLink ที่จะนํามาซึง่รายได้ในอนาคต และศึกษาประเทศอื่น ๆ ในขัน้ต่อไป และบริษัท
ได้คยุกบั Partner คือ D&B ที่มีข้อมลูต่างประเทศ โดยการนําข้อมลูที่ D&B มี มา Match กบัข้อมลูของบริษัท ให้เป็น Format 
เดียวกนั โดยไมต้่องเสยีเวลาในการนําเข้าข้อมลูใหม ่และขยายไปในตา่งประเทศ 

(8) นางสาวสวุนัทา จรัสธเนศ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทในเวียดนามนัน้ ประมาณการ
ได้หรือไมว่า่จะเร่ิมต้นช่วงไตรมาสใด 

นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซกัถามวา่ คาดวา่ประมาณ Q2 นา่จะ
สามารถเร่ิมดําเนินการได้ 
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุและกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลาประมาณ 16:00 น. 
 

 
(ลงช่ือ) _____________________________ ประธานท่ีประชมุ 

     (นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์) 
         ประธานกรรมการบริษัท 
 
 

 
 

(ลงช่ือ) _____________________________ กรรมการ และเลขานกุารบริษัท 

      (นายชยัพร เกียรตินนัทวมิล) 
        ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
 
 

 

(ลงช่ือ) _____________________________ ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

      (นางสาวสพุชัญา ปานแสง) 
        ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 

 

 

-นายบรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์- 
 

-นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล- 
 

-นางสาวสพุชัญา ปานแสง- 
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ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ช่ือ  นายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์  
อายุ 66 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี 
วุฒกิารศกึษา - ปริญญา นิตศิาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัทติ (รป.ม.) สถาบนับณัฑติพฒันาบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาบตัร วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร วปอ. 2546 (วปม.1) 
สถาบนัการปอ้งกนัประเทศ 

ประวัตกิารอบรม - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู (นบส.1) รุ่นท่ี 32 
        วทิยาลยันกับริหาร ก.พ. 

- วฒุบิตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  
รุ่นท่ี 3 สถาบนัวทิยาการการค้า 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาหรับกรรมการ และ 
        ผู้บริหารระดบัสงู ของรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 7/2557 

        สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 111/2557 
       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 43/2561  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 29/03/2561 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (2561 - ปัจจบุนั) 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท 

ต าแหน่งอ่ืนๆ กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ท่ีปรึกษากลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 

กิจการท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 - ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท กฎหมายเอสซีจี จํากดั 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทพิยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทพิยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเก่ียวเน่ือง 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 - ประชมุคณะกรรมการ 5/6 ครัง้ (คดิเป็น 83%) 
- ประชมุคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

เอกสารแนบ 3 
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ช่ือ นางสาวมานิดา ซนิเมอร์แมน  

อายุ 53 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

สัดส่วนการถือหุ้น  
 

0.50%  

วุฒกิารศกึษา - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญา นิตศิาสตร์มหาบณัฑติ Columbia University 
- ปริญญา นิตศิาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- Graduate Diploma Business Law มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

 
ประวัตกิารอบรม - ประกาศนียบตัร โครงการ Role of the Nomination and Governance   

Committee (RNG) รุ่นท่ี 2/2555 
- ประกาศนียบตัร โครงการ  Director Certification Program (DCP)  

รุ่นท่ี 8/2554 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 24/10/2546 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี (2546 - ปัจจบุนั) 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่งอ่ืนๆ  

 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 
กิจการท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

-  ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเก่ียวเน่ือง 
กับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 - ประชมุคณะกรรมการ 5/6 ครัง้ (คดิเป็น 83%) 
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2/2 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

- ประชมุคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครัง้ (100%)  
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ช่ือ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์   

อายุ 66 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมกาการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

สัดส่วนการถือหุ้น  0.20% 

วุฒกิารศกึษา - AMP, Advanced Management Program, 2013,  
Harvard University (USA) 

- ปริญญา วทิยาศาสตร์บณัฑติ (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ประวัตกิารอบรม - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 4 
- ประกาศนียบตัร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2552)  

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 17/09/2551 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี (2551-ปัจจบุนั) 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่งอ่ืนๆ  

 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

- รองผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ บริษัท ข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิจํากดั 
- กรรมการ บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เนชัน่แนลดจิิทลัไอดี จํากดั 
- กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซสิเทม จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชนั จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเก่ียวเน่ือง 
กับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 - ประชมุคณะกรรมการ 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้  

เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครัง้  

เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
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ช่ือ นางสาวชไมพร อภกุิลวณิช   

อายุ 58 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล 

สัดส่วนการถือหุ้น  0.65% 

วุฒกิารศกึษา - พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑติทางสถิตปิระยกุต์   
เกียรตนิิยมดีมาก สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญา เศรษฐศาสตร์บณัฑติ เกียรตนิิยมอนัดบัสอง  
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

ประวัตกิารอบรม - ประกาศนียบตัร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547) 
- ประกาศนียบตัร Fostering a Board and Management Team (2548) 
- ประกาศนียบตัร โครงการ Driving Company Success with IT Governance 

(ITG) รุ่นท่ี 1/2559 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) 

รุ่นท่ี 6 

- ประกาศนียบตัร โครงการ Cryptoasset Revolution รุ่นท่ี 1  
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 24/10/2546 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี (2546-ปัจจบุนั) 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, ผู้จดัการใหญ่ 

ต าแหน่งอ่ืนๆ  

 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 
กิจการท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จํากดั 
- กรรมการ บริษัท บีโอแอล ดจิิตอล จํากดั 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเก่ียวเน่ือง 
กับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 
-  

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ประชมุคณะกรรมการ 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%)  
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ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท 

 

ช่ือ นาย ปัง เทียง ฮวี 

อายุ 55 ปี 

สัญชาติ มาเลเซีย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น  ไม่มี 

วุฒกิารศกึษา - Bachelor of Arts and Master of Arts (Honorary Award), University of 
Cambridge,UK 

ประวัตกิารอบรม ไม่มี 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก ไม่มี เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ใหม่ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ ไม่มี เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ใหม่ 

ต าแหน่งปัจจุบัน ไม่มี เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ใหม่ 

ต าแหน่งอ่ืนๆ  

 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

- CEO & Executive Director Keppel Telecommunications & Transportation 
Ltd. (Singapore) 

- Director Keppel DC REIT Management Pte Ltd (Singapore) 
- Director M1 Limited (Singapore)  
- Director Asia Airfreight Terminal Company Ltd (Hong Kong) 
- Chairman/Director Trisilco Radiance Communications Sdn Bhd 

(Malaysia) 
- Director Nautilus Data Technologies, Inc (United States of America) 

 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเก่ียวเน่ือง 
กับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 
-  

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ไม่มี เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ใหม่ 
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ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
 

หมวด 3 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 

 
ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ  
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า
จํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั  ๆ 
ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 35. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใด

ตามที่คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) 
คนหรือไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ ไม่น้อยกวา่ หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้น ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชมุตามที่กําหนดไว้ หากวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุม
นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้อง
ทําหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยมอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บคุคลซึง่ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่  
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ  
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น  
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ  

เอกสารแนบ 4 
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ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
จะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัการมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั  
ง. การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
จ. การเพิ่มทนุ และลดทนุ  
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท  
 

หมวด 6 
เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

 
ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกําไร

พอสมควรท่ีจะกระทําเช่นนัน้ได้ และเม่ือได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป  
 
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจะทะเบียน  
นอกจากทุนสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสํารองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้  
เม่ือบริษัทได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจจะโอนทนุสํารองอ่ืน ทนุสํารองตามกฎหมาย และทนุสํารองส่วนลํา้มลูค่า

หุ้นตามลําดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้  
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รายช่ือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 1) นายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์ อาย ุ66 ปี  
    ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
                  ประธานกรรมการ   
    ท่ีอยู่  บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
   1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 
    ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: วาระที ่6   พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการ 

ท่ีต้องออกตามวาระ 
วาระที่ 8   พิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
วาระที่ 1 – 5 วาระที่ 7 และวาระที ่9 ไม่มีส่วนได้เสีย 

ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน 
ในทกุวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่มี 

 

 2) นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ อาย ุ69 ปี  
    ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
                  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
   ท่ีอยู่  บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
   1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
   ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:  วาระที่ 8   พิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

วาระที่ 1 – 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสีย 
ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน 
ในทกุวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่มี 

 

 3) นางสาวมานิดา ซนิเมอร์แมน อาย ุ53 ปี  
    ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 
                   กรรมการตรวจสอบ               
                   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    ท่ีอยู่ บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
    1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

 ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: วาระที ่6   พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการ 
 ท่ีต้องออกตามวาระ 

วาระที่ 8   พิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
วาระที่ 1 – 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสีย 

ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน 
ในทกุวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่มี 

เอกสารแนบ 5 
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 4) นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ อาย ุ66 ปี  
    ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 
                   กรรมการตรวจสอบ               
                   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    ท่ีอยู่ บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
   1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:  วาระที ่6   พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการ 
 ท่ีต้องออกตามวาระ 

วาระที่ 8   พิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
วาระที่ 1 – 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสีย 

ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน 
ในทกุวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่มี 

      
 5) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ อาย ุ44 ปี  

    ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 
                   กรรมการตรวจสอบ               
                   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    ท่ีอยู่ บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 
    1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
     ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:วาระที่ 8   พิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

วาระที่ 1 – 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสีย 
ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน 
ในทกุวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก 
วาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้:                            ไม่มี 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form A. (General Form)  
...................................................... 

 
     เขียนท่ี 

Written at    
วนัท่ี   เดือน  พ.ศ. 
Date   Month  A.D.  
 

(1) ข้าพเจ้า                  สญัชาต ิ
I/We,                 , Nationality:     , 

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง 
No.  , Road:   , Tambol/Subdistrict:     , 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:  , Province:  , Postal Code:   
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                          บิซเินส ออนไลน์    จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of            Business Online                  Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                  หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั           เสียง  ดงันี ้
holding a total of……………………. shares; and have the right to vote equal to……………………….  votes as follow :  
                      หุ้นสามญั    หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั           เสียง 
     Ordinary share…………………….  shares and have the right to vote equal to……………………..   votes    
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
                         อาย ุ              ปี  

1) .                                                                             
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:                          Province:                              Postal Code:          

 
หรือ / OR                                                           อายุ       ปี 
 

2) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:                          Province:                              Postal Code:          

 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the 
Shareholders 2020 On    Thursday,  July 30, 2020   , at       2:00      p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), 
Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  or which may be postponed to any other date, time and place. 

 

อากรแสตมป์ 

Duty stamp 
20 Baht 
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all 
respects. 

 

ลงช่ือ                                                          ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:               Grantor 
              (                   ) 

ลงช่ือ                                                         ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                     Grantee 

                                  (                                                         ) 

ลงช่ือ                                                         ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                     Grantee 

                                  (                        ) 

 
 
 
หมายเหต ุ
Notes 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the Meeting and 
may not apportion his/her shares for several proxies to vote. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form B. 
...................................................... 

              เขียนท่ี.................................................. 
Written at     
 

                     วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ............... 
              Date     Month           A.D.  
  
 

(1) ข้าพเจ้า                  สญัชาต ิ
I/We,                 , Nationality:     , 

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง 
No.  , Road:   , Tambol/Subdistrict:     , 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:  , Province:  , Postal Code:   

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                          บิซเินส ออนไลน์   จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of            Business Online                  Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                  หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั           เสียง  ดงันี ้
holding a total of……………………. shares; and have the right to vote equal to……………………….  votes as follow : 
                   หุ้นสามญั       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                  เสียง 
     Ordinary share……………………….  shares and have the right to vote equal to………………………..   votes    
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
                        อายุ              ปี  

1) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

, Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:                          Province:                              Postal Code:          

 
หรือ / OR                                                        อายุ        ปี 
 

2) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:                          Province:                              Postal Code:          

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31 (ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 
2020 On   Thursday, July 30, 2020        , at       2:00       p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III Road, 
Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  or which may be postponed to any other date, time and place.  

 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows:        
        

วำระที่ 1   พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 

                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
  

วำระที่ 2   รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรของบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s operating results in 2019 

                          (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
                 

วำระที่ 3   รับทรำบกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำล 

Agenda 3 To acknowledge the net profit allocation as statutory reserve and to acknowledge the interim 
dividend payment 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วำระที่ 4   พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

Agenda 4 To consider and approve the audited Statement of Financial Position and Statement of 
Comprehensive Income for the year ended 31 December 2019 audited by a Certified Public 
Accountant 

                           (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
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 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 5  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ และแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation and to 

appoint new directors 

                           (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 

         เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด และแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 
            Approve with appointment all team and appoint new directors 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

             
         เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบุคคล ดงันี ้
            Approve with partial of team as follows: 

1.    นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์                Mr. Banyong Limprayoonwong 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

    
2.   นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน  Ms. Manida Zinmerman 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

   
 3.   นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์  Ms. Suteera Sripaibulya 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
          4.   นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช                Ms. Chamaiporn Apikulvanich 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 

   แตง่ตัง้ นายปัง เทียน ฮวี เป็นกรรมการใหม่ 
 Appointment of Mr. Pang Thieng Hwi of new director    

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2020 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 

6.1    พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินโบนัสให้ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร
บริษัท ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 To consider and approve paying bonus to Chairman of the Board, Executive Chairman and 
Board of Directors for the year ended 31 December 2019 

 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

6.2    พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ส ำหรับปี 2563 
 To consider and approve remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2020 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 7   พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of the 

auditor’s remuneration in the year 2020 
                 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วำระที่ 8   พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 8 To consider any other matters (if any) 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows           
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

   If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those 
votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.  

(6) ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเ ร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if 
the meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or 
addition of any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit; 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself /ourselves in 

all respects. 
 

ลงช่ือ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                 (                        ) 

หมำยเหตุ (Notes) 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the meeting and may not 
apportion his/her shares for several proxies to vote.  

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).  

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ  In case of there are any statements to be indicated in addition to those specified above, the 
grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

Supplement to Proxy Form B. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท.................... บิซเินส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน)................................ 
Appointment of Proxy as Shareholder of……………. Business Online Public Company Limited…………… 

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2020   
 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
on Thursday, July 30, 2020 at 2:00  p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III Road, Chong Nonsi, 
Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place 
 

 
 วาระที่   เร่ือง           
     Item   Subject   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows           
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
         
 วาระที่   เร่ือง           
     Item   Subject   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows           
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่   เร่ือง           
     Item   Subject   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows    
       

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที่   เร่ือง           
     Item   Subject   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows           
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 

 วาระที่   เร่ือง           
     Item   Subject   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows           
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in 

all respects. 
ลงช่ือ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

 
ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 
ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form C. 

...................................................... 

              เขียนท่ี.................................................. 
Written at     
 

                     วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ............... 
              Date     Month           A.D.  
  
 

(1) ข้าพเจ้า                  สญัชาต ิ
I/We,                 , Nationality:     , 

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง 
No.  , Road:   , Tambol/Subdistrict:     , 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:  , Province:  , Postal Code:   

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                          บิซเินส ออนไลน์   จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of            Business Online                  Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                  หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ           เสียง  ดงันี ้
holding a total of……………………. shares; and have the right to vote equal to……………………….  votes as follow :  
                   หุ้นสามญั       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                  เสียง 
     Ordinary share……………………….  shares and have the right to vote equal to………………………..   votes    

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
      Hereby appoint 
                         อาย ุ              ปี  

1) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

, Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:                          Province:                              Postal Code:          

 
หรือ / OR                                                       
                                                                         อายุ       ปี 

2) .                                                            
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง 
Residing at No.          
 

 Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphoe/District:                          Province:                              Postal Code:          

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31 (ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 
2020 On   Thursday, July 30, 2020        , at       2:00       p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III Road, 
Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  or which may be postponed to any other date, time and place.  

 

อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้ 
                    In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows : 

� มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
     The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.  
� มอบฉนัทะบางส่วน คือ  

              The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows: 
                          � หุ้นสามญั           หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้            เสียง  
                      Ordinary shares…………… shares in total, which are entitled to cast …………votes; and  

 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด               เสียง  
Total…………………………………………………………………… votes  
        

วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 

                            (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
  

วาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการของบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s operating results in 2019 

                          (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
                 

วาระที่ 3   รับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่าย เงินปันผล
ระหว่างกาล 

Agenda 3 To acknowledge the net profit allocation as statutory reserve and to acknowledge the interim 
dividend payment 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

Agenda 4 To consider and approve the audited Statement of Financial Position and Statement of 
Comprehensive Income for the year ended 31 December 2019 audited by a Certified Public 
Accountant 

                           (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation and to 

appoint new directors 

                           (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 

         เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด และแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 
            Approve with appointment all team and appoint new directors 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

             
         เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบุคคล ดงันี ้
            Approve with partial of team as follows: 

1.    นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์                Mr. Banyong Limprayoonwong 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

    

2.   นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน  Ms. Manida Zinmerman 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

   

 3.   นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์  Ms. Suteera Sripaibulya 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 

          4.   นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช                Ms. Chamaiporn Apikulvanich 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563              46 

   แตง่ตัง้ นายปัง เทียน ฮวี เป็นกรรมการใหม่ 
 Appointment of Mr. Pang Thieng Hwi of new director    

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2020 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 

6.1    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
บริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 To consider and approve paying bonus to Chairman of the Board, Executive Chairman and 
Board of Directors for the year ended 31 December 2019 

 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

6.2    พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2563 
 To consider and approve remuneration for the Company’s Board of Directors in the year 2020  

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of the 

auditor’s remuneration in the year 2020 
                 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider any other matters (if any) 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.   

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows          
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
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(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those 
votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.  

(5) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the 
meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of 
any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;  

               

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by 

myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                  (                        ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 

                                 (                        ) 

หมายเหตุ Remark  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้  
 This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a 
local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.  
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:  

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on 
the shareholder's behalf; and  

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.  
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into severa l 
portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).  
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional 
authorisation in the Attachment to Proxy Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

Supplement to Proxy Form C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท................ บิซเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)................................ 
Appointment of Proxy as Shareholder of…………. Business Online Public Company Limited…………… 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
For the Meeting of 2020 Annual General Meeting of the Shareholders  
 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 (ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
on Thursday, July 30, 2020 at  2:00  p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III Road, Chong Nonsi, 
Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place 
 
 
 วาระที่   เร่ือง         
     Item   Subject   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

   Approve...................เสียง   Disapprove....................เสียง    Abstain....................เสียง 
         
 วาระที่   เร่ือง         
     Item   Subject   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

  Approve...................เสียง   Disapprove....................เสียง   Abstain....................เสียง 
 

 วาระที่   เร่ือง        
     Item   Subject   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

   Approve...................เสียง    Disapprove....................เสียง    Abstain....................เสียง 
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 วาระที่   เร่ือง         
     Item   Subject   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

   Approve...................เสียง   Disapprove....................เสียง   Abstain....................เสียง 
 

 วาระที่   เร่ือง         
     Item   Subject   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

   Approve...................เสียง   Disapprove....................เสียง   Abstain....................เสียง 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in 

all respects. 
ลงช่ือ                                                             ผู้มอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantor 
              (                   ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 
               (                        ) 

ลงช่ือ                                                             ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed:                                                         Grantee 
               (                        ) 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
           ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้
เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม 
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบตัิท่ี
นํามาใช้ บริษัท จงึขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย 

1.1.1  บตัรประจําตวัประชาชนผู้ ถือหุ้น 
1.1.2  ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจําตวัประชาชน หรือหนงัสือ

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผู้ รับมอบฉนัทะ         
1.2  ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติ 

1.2.1  หนงัสือเดนิทางของผู้ ถือหุ้น 
1.2.2  ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจําตัวประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผู้ รับมอบฉนัทะ                                 

2. นิตบุิคคล 
2.1  นิตบิคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

2.1.1  หนงัสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
2.1.2  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจ

ท่ีได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิตบิคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
2.2.1   หนงัสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคล/กองทนุรวม 
2.2.2   สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ 

ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับ
มอบฉนัทะ 

             ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง  

             ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีป ระชุมได้ตัง้แต่
เวลา 13:00 น. ของวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

อนึ่งผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียง แทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทนของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น 

เอกสารแนบ 7 
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เอกสารแนบ 8 

สถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชัน้ 31        
เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 
การเดนิทาง 

- รถโดยสารประจําทาง สาย 89, 195, 205 , ปอ.205  หรือ  
- ทางด่วนขัน้ท่ี 1 ใช้ทางลงถนนพระราม 3  หรือ 
- ทางด่วนขัน้ท่ี 2 ใช้ทางลงดาวคะนอง-บางโคล่ และลงบางโคล่ 

 
สถานท่ีใกล้เคียง 

- ฝ่ังเดียวกบั: ร้านอาหารหวัปลาช่องนนทรี และ FedEx 
- ฝ่ังตรงข้าม: ร้านอาหารโฮคทิเช่น 

 
ขึน้ลิฟท์ท่ีอาคารฝ่ัง HIGH ZONE 


